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يادداشت

2

تحليلي بر اعالم حمايت  عضو 
خبرگان از آيت ا... محمدي

محور وحدت را 
تقويت كنيم

 آيت ا... ســيداحمد خاتمي امام جمعه 
موقت تهران و عضو هيأت رئيسه مجلس 
خبرگان رهبري كه ســخنران مراســم 22
همدان بود. در مصاحبه با خبرگزاري نسيم 
همــدان گفته اســت: «واليت مداري مردم 
همدان همواره در كشور زبانزد بوده است 
و در راهپيمايــي 22 بهمن نيز اين موضوع 
را به منصه ظهور رســاندند. مردم در كنار 

يكديگر و با وحدت كلمه...

يادداشت روز

2

سخنراني كليد حل مشكالت 
نيست

 رهبــر معظم انقالب به مناســبت 40
ســالگي انقالب اســالمي و آغاز مرحله 
جديدي و به تفسير خود حضرت آيت ا... 
خامنــه اي گام دوم از حيــات سياســي، 
اجتماعي و اقتصادي انقالب شــكوهمند 
اســالمي، بيانيه مهــم و راهبردي خطاب 
بــه دولتمردان و ملت بــزرگ ايران صادر 
فرمودند كه اين بيانيه جامع مي تواند دستور 
كار هميشگي مردان اجرا و عمل در ساختار 
دولت جمهوري اسالمي و نيروهاي بالقوه 

كشورمان از جمله ...

45 اثر تاريخى در نهاوند شناسايى شد

2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

عليصدر با بيلبوردهاى 
انگيزشى به همدان 

مسافر آورد 

حمايت از توليدات بومي
 خواسته شركت هاي 

دانش بنيان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 دكتر رضا آريايى 
 مدير كل محترم حوزه استاندارى همدان

ــى  ــته جنابعال ــا و شايس ــه ج ــاب ب انتص
كارآمــدى  و  لياقــت  از  نشــان  كــه 
حضرتعالــى دارد را تبريــك عــرض نموده و 
توفيقــات حضرتعالــى را از خداونــد متعــال 

خواســتاريم.
توفيقــات حضرتعالــى را از خداونــد متعــال 

خواســتاريممم.
شهـردارى و اعضاى شوراى اسالمى 

شهر صالح آبـاد

تبريك و تهنيت
 برادر ارجمند جنـاب آقــاي

 مصطفى آزادبخت 
 انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 

معاون سياسى امنيتى استاندارى همدان
 كه حاكى از تعهد ، تخصص ، توانمندى و حســن 
سوابق خدمتى شما اســت صميمانه تبريك عرض 
مى نماييم . يقينًا تخصص و تجارب شما زمينه ارائه 
خدمات گسترده تر به هم استانى هاى فرهيخته و فهيم 
را فراهم خواهد كرد. موفقيت و سر بلندى شما را از 

درگاه خداوند منان مسئلت داريم . 
دندى شما را از  را فراهم خواهد كرد. موفقيت و سر بل

 . مسئلت داريم درگاه خداوند منانن

اعضاى شوراى اسالمى شهر ماليـر

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس عبدا... اميرى 
 معاون محترم هماهنگى امور اجرايى حوزه استاندار

بيانگر  كه  را  حضرتعالى  انتصاب 
را  باشد  مى  شما  زكاوت  و  توانمندى 
شما  پيشرفت  و  نموده  عرض  تبريك 
از  شغلى  مراحل  در تمامى  را  بزرگوار 

للالخ خ خواهانيم.خداوند متعال خواهانيم. خداوند متع

شهردارى و شوراى شهر صالح آبـاد

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مصطفى آزادبخت
 معاون محترم سياسى، امنيتى استاندار همدان

بيانگر  كه  حضرتعالى  شايسته  انتصاب 
شما  برجسته  هاى  شايستگى  و  كارآمدى 
در صحنه هاى خدمت به نظام اسالمى است 
نموده  عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را 
براى  را  توفيقات  مزيد  منان  ايزد  درگاه  از  و 

سساستاتاتاررريم.حضرتعالى خواستاريم. حضرتعالى خو

شهردارى و اعضاى شوراى اسالمى
 شهر صالح آبـاد

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

رئيس اتحاديه قصابان هشدار داد

احتمال 
گراني گوشت 
تا پايان سال

■ وعده اتحاديه مرغ و ماهي به ارزاني مرغ
■ مديرتنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان: گوشت و مرغ 

يخي را براي مصرف عيد ذخيره مي كنيم
■ ميوه شب عيد تأمين شده است

همدان صاحب مركز نابارورى 
بزرگترى مى شود
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  30 بهمن ماه 1397  شماره 3416 
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبرخبر

دماى همدان افزايش مى يابد
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: با خروج كامل سامانه بارشى از 

بعد از ظهر امروز  رفته رفته دماى نقاط مختلف استان افزايش مى يابد.
محمــد حســن باقــرى شــكيب در گفــت و گــو بــا ايرنــا افــزود: بــر اســاس 
نقشــه هــاى ماهــواره اى هواشناســى، آســمان اســتان تــا امــروز نيمــه ابــرى 
همــراه بــا وزش بــاد و در برخــى از نقــاط بــارش پراكنــده بــاران پيــش بينــى 

مــى شــود.
وى اظهــار داشــت: ســامانه بارشــى كــه پنجشــنبه هفتــه گذشــته وارد اســتان 
شــده بــود روز چهارشــنبه جــارى بــه طــور كامــل از ســمت شــرق اســتان 

خــارج مــى شــود.
باقرى شــكيب اضافه كرد: با خروج اين سامانه سرعت افزايش دماى كمينه و 

بيشينه استان همدان بيشتر مى شود.

واقف بزرگ همدانى درگذشت 
 «ســيد عباس همراهيان»موســس و واقف دبيرســتان هاى علوم و معارف 

اسالمى همدان درگذشت.  
سيد عباس همراهيان موســس و واقف دبيرستان هاى علوم و معارف اسالمى 
همدان درگذشــت.به گزارش فارس ســيد عباس همراهيان؛ پدر شهيد احمد 
همراهيان از واقفان و خيران انقالبى بود كه تمام دارايى خود را براى ســاخت 
بيمارستان و مدرسه و براى تعليم و تربيت و اقدامات عام المنفعه در شهر همدان 
هديه كرد.يكى از آثار ماندگار اين واقف خيرانديش ســاخت بيمارستان شهيد 
مطهرى اســت كه در ماه 17 هزار نوع خدمت  پزشكى با تعرفه وقفى و خيرى 

به مردم ارائه مى كند.
گفتنى است مراسم تشــييع پيكر اين مرحوم امروز سه شنبه از مقابل دبيرستان 

معارف اسالمى برگزار مى شود.

14 دستگاه اتوبوس جديد به شهر همدان 
اضافه مى شود

 مدير معاونت اتوبوسرانى و پايانه هاى مسافربرى سازمان شهردارى همدان 
گفت:  14 دستگاه اتوبوس جديد به شهر همدان اضافه مى شود.

بابك اســدى در گفت وگو با فارس با اشــاره به برنامه بازسازى اتوبوس هاى 
همدان اظهار كرد: هدف اين كار كم شــدن فرسودگى اتوبوس هاى در بخش 

دولتى و خصوصى است تا كيفيت خدمات دهى بهتر شود.
وى بيان كرد: معاونت اتوبوسرانى همدان از لحاظ نوسازى اتوبوس ها اقدامات 
خوبى را انجام داده به طورى كه تعداد قابل توجهى از وســايل نقليه نوسازى 
شــده اند.مدير معاونت اتوبوسرانى و پايانه هاى مســافربرى سازمان شهردارى 
همــدان تاكيد كرد: وقتى عمر مفيد اتوبوس ها رو به اتمام اســت با هماهنگى 

بخش خصوصى اين وسايل نقليه بازسازى مى شوند.

برگزارى سومين گردهمايى بزرگ 
پژوهشى شورا با محوريت بودجه

 ارديبهشــت ماه ســال 1398 سومين نشســت فصلى كميته هاى 
تخصصى و هم انديشــى اين مركز پژوهشــى بــا محوريت بودجه 

شهردارى برگزار خواهد شد.
سرپرســت مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى اســالمى شهر 
همدان خبر داد: مركز مطالعات و پژوهش هاى شــورا ســعى دارد 
با نگرشــى نوين، ضمن شناخت دقيق مســائل و مشكالت شهر و 
با بهره گيرى از دانش كارشناســان و متخصصان خبره نسبت به حل 

كارشناسانه چالش ها و مشكالت، اقدام كند.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر همدان، جواد 
گياه شناس در جمع خبرنگاران گفت: اين مركز پژوهشى به شوراى 
شــهر در راســتاى نيل به اهدافى همچون برنامه ريزى دانش محور، 
تدوين علمى سياســت ها، اتخاذ دقيق و به موقع تصميم ها و نظارت 

اثربخش بر مجموعه مديريت شهرى كمك مى دهد.
گياه شــناس در ادامه با بيــان اينكه برنامه ريــزى، تصميم گيرى در 
يك بــازه زمانى كوتاه براى دوره اى بلندمــدت و طوالنى در آينده 
محسوب مى شود، افزود: در واقع برنامه ريزى، بسترساز و زمينه ساز 

تصميم گيرى، اطالعات و پيش بينى و مبناى آن است.
سرپرســت مركــز مطالعــات و پژوهش هــاى شــورا همچنيــن 
اظهــار كــرد: عــدم انفعــال مديريــت؛ هماهنگــى در طــول زمــان و 
ــه منظــور اعمــال  ــزى؛ زمينه ســازى و بسترســازى ب افــق برنامه ري
نظــارت كنتــرل و ارزيابــى و پايــش عملكــرد؛ شــفافيت اهــداف، 
قابليــت  و  ســازمانى  خط مشــى هاى  و  سياســت ها  برنامه هــا، 
ــه مباحــث  اندازه گيــرى آنهــا در ســطوح برنامه ريــزى و... از جمل

ــد. ــان مى ده ــح را نش ــزى صحي ــرروت برنامه ري ض
 گياه شــناس با تأكيد بر اينكه يكى از كليدى ترين، خطيرترين و 
بحرانى تريــن وظايف مديريت عالى هر ســازمان و مجموعه اى، 
برنامه ريزى اســت؛ بيان كــرد: بودجه و بودجهريــزى به عنوان 
موتور محركه هر ســازمان و مجموعه اى از اهميت بسيار زيادى 

برخوردار است.
وى رســالت و مأموريت اصلى سازمان؛ هدف هاى بنيادى و اصلى؛ 
هدف هاى كيفى؛ سياســت ها، برنامه ها و خط مشــى ها؛ برنامه هاى 
عملياتــى و زمانى؛ رويه هــا و روال ها و همچنيــن بودجه بندى و 

برنامه ريزى را اجزاى برنامه و برنامه ريزى برشمرد.
سرپرســت مركــز مطالعــات و پژوهش هــاى شــوراى شــهر 
ــوردى از  ــه صــورت م ــه ب ــدان گفــت: مباحــث پژوهشــى ك هم
شــوراى شــهر بــه مركــز مطالعــات و پژوهش هــاى شــورا ارجــاع 
ــاتيد  ــور اس ــا حض ــى ب ــاى تخصص ــود، در كارگروه ه داده مى ش
دانشــگاه و كارشناســان بررســى و نتيجــه در قالــب گزارش هــاى 

ــود. ــه مى ش ــورا ارائ ــه ش ــى ب كارشناس

45 اثر تاريخى در نهاوند شناسايى شد
 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى نهاوند 
گفت: در بررســى و پايش هاى باستان شناسى كه به تازگى صورت 
گرفتــه 45 اثر تاريخى متعلق به دوره هاى پيش از تاريخ، تاريخى و 

اسالمى در اين شهرستان شناسايى شد.
محســن جانجان در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين آثار در سه 
بخش زرين دشــت، خزل و گيان شناســايى شده و شامل تپه ها و 

محوطه هاى باستانى است.
وى اضافه كرد: در مرحله نخســت اين آثار شناســايى، سپس براى 
ثبــت ملى آنها اقدام و در مرحله آخــر طرح حفاظت از اين ميراث 

ارزشمند اجرا مى شود.
جانجان گفــت: در اين كار تحقيقاتــى 800 كيلومتر از نيمه غربى 
شهرستان نهاوند توسط گروه باستان شناسى پيمايش شده و به طور 
يقين مى توان گفت كه هيچ اثر تاريخى شــناخته نشــده اى در اين 

مساحت جا نمانده است.
رئيــس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى نهاوند 
خاطرنشــان كرد: اين كار تحقيقاتى 2 ماه طول كشــيد و گروهى از 
دانش آموختگان مقطع دكتراى دانشــگاه بوعلى سينا باستان شناسان 

نهاوندى را يارى كردند.

فيض ا... مظفرپور »
 آيت ا... ســيداحمد خاتمــي امام جمعه 
موقت تهران و عضو هيأت رئيســه مجلس 
خبرگان رهبري كه ســخنران مراســم 22 
همدان بود. در مصاحبه با خبرگزاري نسيم 
همدان گفته اســت: «واليت مــداري مردم 
همدان همواره در كشــور زبانزد بوده است 
و در راهپيمايــي 22 بهمن نيز اين موضوع 
را بــه منصه ظهور رســاندند. مردم در كنار 
يكديگر و با وحدت كلمه در اين جشن ملي 
حضوري به ياد ماندني را به ثبت رساندند»

وي در ادامه به نقــش آيت ا... طه محمدي 
اشــاره نموده و گفته اســت. «در اين راستا 
بايستي به نقش ارزنده آيت ا... طه محمدي 
نماينــده ولي فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان اشــاره كرد كه موجب شــده مردم 
و مســئوالن به دور از حاشــيه ها ودر كنار 
يكديگــر آرمان هاي انقــالب و نظام را به 
درستي مطالبه و پيگيري كنند كه در اين ميان 
مردم همدان بايســتي قدردان و شــكرگزار 

حضور ايشان در استان باشند.»
به نظر نگارنده اين توصيه ميهمان 22 بهمن 
همدان كامال حساب شده و با شناخت كامل 
وي از آيــت ا... طه محمــدي انجام گرفته 
است. زيرا كه بزرگان ديني اهل تعارف و يا 
خداي ناكرده اهل اغراق مبالغه و تعريف و 

تمجيدهاي بي مورد از كسي نيستند»
چند نكته ظريف در اظهارات آيت ا... خاتمي 
وجود دارد كه بايد به دقت مورد توجه مردم 

و مسئوالن استان همدان قرار گيرد.
نكته اول اشاره به واليت مداري مردم همدان 
اســت كه همواره و در صحنه هاي بي نظير 

مختلــف اين موضوع به اثبات رســيده كه 
آخرين نمونه بارز حضور آنان در راهپيمايي 
22 امســال علي رغــم بارش شــديد برف 
و ســرماي هوا بود كه تحســين همگان را 
برانگيخت و مورد توجه رهبر معظم انقالب 
نيز قرار گرفت و انعكاس رســانه اي بسيار 
گسترده اي در داخل و خارجي كشور داشت 
و بار ديگر ثابت شــد كه تعبير مقام معظم 
رهبري از همدان به عنــوان دارالمومنين و 
دارالمجاهدين تعبيري هوشــمندانه و دقيق 

مي باشد.
نگاهــي بــه دوره حكومت 5 ســاله علي 
عليه السالم و مطالعه خطبه هاي آن حضرت 
در گلــه از مردم زمان عصر خويش به ويژه 
مردم كوفه نشان مي دهد كه آن مردم همواره 
به بهانه هاي مختلف از همراهي امام سرباز 
مي زدند. حضرت علي با بيان  اين مضمون 
كه شــما را در زمســتان دعوت به ياري و 
جهاد در راه خدا فرا مي خوانم مي گوييد سرد 
است. در تابستان فرا مي خوانم مي گوييد هوا 
گرم است و يا اينكه محصوالتمان را جمع 
نكرده ايم و به بهانه هاي مختلف از دســتور 

امام خود سرباز مي زنيد.
حال مقايســه مردم مســلمان ايران به ويژه 
همدان دارالمومنين را بــا آنها كه هر زمان 
و مقطعــي كه رهبر معظم انقــالب آنان را 
به حضور در صحنه فــرا مي خواند با جان 
و دل حضور پيدا مي كنند چه در ســرماي 
و برف 22 بهمن باشد و چه در گرماي 23 
تيرماه آنگونه كــه در 23 تيرماه 78 حضور 
يافتنــد.  همانگونــه كــه در 22 بهمن هاي 
مختلف و روزهاي قدس و ساير مناسبت ها 

حضور پيــدا مي كنند پس اين نشــانه بارز 
واليت پذيري است. 

بديهي اســت كــه همه ايــن حضورهاي 
و  محوريــت  بــا  صحنــه  در  گســترده 
هدايت هاي رهبري معظم انقالب به عنوان 
محور وحدت و ستون خيمه نظام اسالمي 
انجام مي گيرد. به تبع آن در اســتان ها نيز 
نمايندگان  معزز ولــي فقيه و ائمه جمعه 
محترم مراكز اســتان كــه حكم خود را از 

دست رهبري مي گيرند.
بايد همان نقش محوريت را ايفا نمايند. در 
اين ميان از زمان حضور آيت ا... طه محمدي 
در همــدان به علــت روش و منش خاص 
ايشــان در ارتباط سازنده با تمامي مسئوالن 
و مردم و گروه هاي مختلف سياسي همواره 

وحدت مثال زدني حاكم بوده است.
آيت ا... محمدي تعامل خوبي با مســئوالن 
استاني دارد و ضمن رهنمودهاي خود آنان 
را توصيــه به خدمتگزاري مــردم و پرهيز 
از حاشيه ســازي و ايجاد تفرقه در اســتان 

مي نمايد.
همچنيــن اســت در خصــوص مــردم 
و  احــزاب  و  تأثيرگــذار  گروه هــاي  و 
شــخصيت هاي سياســي. مشــي اعتدالي 
محمدي جلوي بسياري از برخوردهاي تند 
از طرف برخي افــراد را كه معموالً در بين 
طيف هاي مختلف سياسي اعم از اصولگرا 
و اصالح طلــب نيز وجــود دارند را گرفته 
اســت و از وارد آمدن آسيب به وحدت و 
يكپارچگي مردم و مســئولين در استان را 

جلوگيري كرده است.
اصــوالً وحدت يك اصل قرآني اســت كه 

و ال  مي فرمايد" اعتصموا بحبــل اهللا جميعاً 
تفرقوا" همگي به ريسمان الهي چنگ بزنيد 

و از تفرقه پرهيز كنيد.
امام راحل عظيم الشــأن نيز فرمود: «وحدت 

كلمه رمز پيروزي است»
مقــام معظم رهبــري كه به عنــوان محور 
وحدت در جهان اســالم و كشور عزيزمان 
همواره همه مسئوالن و مردم را به وحدت 
و پرهيــز از چند دســتگي و دامن زدن به 
اختالفات نموده است همين  شيوه امام راحل 
را داشته اند.  گرچه به تعبير معظم له اختالف 
ساليق اشــكالي ندارد و خوب هم هست. 
ولي اين اختالف ساليق نبايد به اختالفات 
در اصول اصلي پذيرفته شده به وسيله تمام 
ملت و مسئوالن منجر گردد و به طور مثال 
اصل مترقي ولي فقيه و يا قانون اساســي به 
عنوان ميثاق ملي همواره بايد مورد پذيرش 
و احترام همه گروه ها باشد تا وحدت جامعه 

آسيب نبيند.
برمي گرديم به ســخنان آيت ا... خاتمي در 
خصوص آيت ا... محمــدي كه به اين نكته 
مهم اشــاره مي كند و نقــش ارزنده آيت ا... 
طه محمــدي در ايجاد وحــدت را يادآور 
مي شــود. و مي گويــد: «آيــت ا... محمدي 
نماينــده ولي فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان همواره محور وحدت در اين استان 
هستند كه موجب شده مردم و مسئولين به 
دور از حاشــيه ها و در كنار يكديگر آرمان 
هاي انقالب و نظام را به درســتي مطالبه و 
پيگيري كنند كــه در اين ميان مردم همدان 
بايد قدردان و شــكرگذار حضور ايشان در 

استان باشند».

1- با پايان مهلت انتخاب شهردار كبودراهنگ احتمال انحالل شوراى 
اين شهر مى رود.

گفته مى شــود على رغم گذشت بيشــتر از يك ماه  از رفتن شهردار 
كبودراهنگ شوراى شهر برا ى انتخاب شهردار به نتيجه نرسيده است 
گويا اختالفات درونى مانع از تصميم گيرى در اين زمينه شده است. 

گفتنى است با رفتن رستمى از شهردارى اين شهر با توافق شورا براى 
انتخاب يكى از اعضا به شــهردارى يك عضو پيش از اين استعفا داده 

است.
2- مطالبات احزاب با معاون سياسى استاندار مطرح شده  است گفته 
مى شود درنشست احزاب استان با آزادبخت برخى انتظارات و مسائل 
حوزه سياسى مطرح شده اســت گويا آزادبخت وعده پيگيرى جدى 

مباحث را داده است.
3- حضور مديران بازنشسته در استان همچنان ادامه دارد. گفته مى شود 
على رغم اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشســته ها در پســت هاى 
مديريتى  برخى مديران از ليست 23 نفره اعالمى همچنان سرپرست ها 
در پست هاي خود هســتند. گويا برخى مديران مجوزهاى موردى را 

مستمسك ماندن در ليست هاى خود قرار داده اند. 
الزم به ذكر است با اجراى قانون بازنشستگى نيكبخت به همراه معاون 

اقتصادى و چند مدير ديگر به افتخار بازنشستگى نائل آمدند.

 مركز آموزشــى، درمانى فاطميه همدان 
به عنــوان تنها مركز تخصصــى زايمان و 
نابارورى استان همدان با وجود 300 تخت 
در بخش هاى درمانى، آموزشى و نابارورى 
از سال 53 به مردم همدان ارائه خدمات مى 

كند.
اين مجموعه درمانى، آموزشــى در بخش 
هــاى زايمانــى، واحدهاى تشــخيصى و 
پاراكلينيكــى، درمانگاه هــاى تخصصى و 
فوق تخصصى و... به ارائه خدمات به مردم 
استان و حتى به برخى از مناطق غربى كشور 

مشغول است.
29 بهمن ماه، مصادف با بيســتمين سالگرد 
تاســيس مركز نابارورى(IVF) بيمارستان 
فاطميه است و مسئوالن اين بخش اقدام به 
برگزارى جشنى به مناسبت اين اتفاق است.

مركز درمانى نابارورى همدان در سال 78 با 
همت اعضاى هيئت علمى همدان تأسيس و 
نخستين نوزادان حاصل اين مركز در دى ماه 

سال 79 متولد شده است.
 حضور ســاالنه 30 هزار مراجعه 

كننده به اين مركز 
آئيــن  در  فاطميــه  بيمارســتان  رئيــس 
ســالگرد افتتــاح ايــن مركــز گفــت: زمانــى 
ــاد  ــه ايج ــم ب ــى تصمي ــر ياونگ ــه دكت ك
ايــن مركــز در اســتان همــدان كــرد، 
تعــداد مراكــز نابــارورى كشــور بــه تعــداد 
انگشــتان دســت نبــود و بــه همــت واالى 
ايشــان و تيــم متخصصشــان موفقيــت 

ــد. ــت آوردن ــه دس ــادى را ب ــاى زي ه
به گزارش ايسنا،  شهره عليمحمدى با بيان 
اينكه به طور متوسط ساالنه حدود 30 هزار 
متقاضــى به اين مركز مراجعه و از خدمات 
بهره مند مى شــوند، عنوان كرد: جذب 30

هزار مراجعه كننده به اين مركز، ميزان ارجاع 
به ســاير مراكز را كاهش داده و از خطرات 
احتمالى در مسير رفت و آمد به تهران كاسته 

مى شود.
وى تأكيد كرد: اســاتيدى كــه در اين مركز 
فعال هستند از سرآمدان و متخصصان برتر 
كشورى هستند  و رقابت علمى در بين اين 

افراد زياد است.

 با نابــارورى همانند يك بيمارى 
معمولى برخورد شود

رئيس ســابق مركز تحقيقات بيمارســتان 
فاطميه نيز در اين آئين گفت: ســال 56 به 
دنبال يك اتفاق پزشك شدم و قبل از اين 
اتفاق دوست داشــتم كه در رشته باغبانى 
بــه ادامه تحصيل بپردازم اما اكنون در اين 
حــوزه به پرورش گل هــاى زيادى براى 
خانواده ها مشــغولم و لذتى باالتر از اين 
نيســت كه خانواده اى را ببينيم كه كانون 

آن گرم است.
مرضيه فريمانى با بيان  هرچند افتخار تولد 
اولين بچه هاى IVF نصيب من شده است 
اما بــدون همكارى، هميارى و پشــتيبانى 
همكاران ميسر نمى شد، باتشكر از خانواده 
نجفى به عنوان نخستين موارد IVF، عنوان 
كرد: اين خانواده براى نخســتين بار به من 
اعتماد كردند و با وجود ســه بار شكست، 

هنوز دلسرد نشدند.
وى تصريــح كــرد: باوجــود اينكه بســيارى 
از اعمــال جراحــى در كشــور مــا انجــام و 
در برخــى از مــوارد بــا تفاخــر از آنهــا يــاد 
مــى شــود امــا هنــوز نابــارورى بــه عنــوان 
ــراد  ــود و اف ــى ش ــناخته م ــو ش ــك تاب ي

ــرم  ــتند ش ــارور هس ــد ناب ــه بگوين ازاينك
ــوع  ــك ن ــز ي ــن ني ــه اي ــد در حاليك دارن

ــارى اســت. بيم
فريمانــى تصريح كرد: حضــور خانواده 
نجفى در اين مراسم به عنوان يك الگوى 
فرهنگســاز اســت و اينكه ايــن بيمارى 
زودتــر گفته شــود چرا كه بســيارى از 
مشــكالت نابــارورى به علــت مراجعه 

ديرهنگام بيماران است.
در  سرآمد  همدان  نابارورى  مركز   

بين استان هاى غربى
رئيس فعلــى مركز تحقيقات بيمارســتان 
فاطميه نيز گفت: مركز تحقيقاتى بيمارستان 
فاطميه توانســته پابه پاى مراكز تحقيقاتى 
بزرگ كشــور پيش بــرود و عقب نماند به 
طوريكه تحقيقــات زيادى در اين رابطه در 
اين مركز انجام و مقاالت بســيارى نوشته 

شده است.
مهناز ياونگى با بيان اينكه سرآمد بودن اين 
مركز باعث شده اســت كه عالوه بر استان 
هاى مجاور، از سراسر كشور، مراجعه كننده 
داشته باشــيم، تصريح كرد: مردم همدان به 
خود ببالند كه 20 سال اين مركز تخصصى 
با بهره گيــرى از جديدترين و به روزترين 

امكانات نتايج خوبى به دست آورده است.
وى بــا بيان اينكه مركــز درمانى نابارورى 
بزرگترى به متراژ 700 متر تصويب شــده 
تا در بيمارستان فاطميه همدان ايجاد شود، 
اظهار كرد: اميدواريم با تأســيس اين مركز 
نابارورى پذيراى بيمــاران زيادى در غرب 

كشور باشيم.

تحليلي بر اعالم حمايت  عضو خبرگان از آيت ا... محمدي

محور وحدت را تقويت كنيم

سخنراني كليد حل مشكالت نيست
مهدي ناصرنژاد»

 رهبر معظم انقالب به مناسبت 40 سالگي انقالب اسالمي و آغاز 
مرحله جديدي و به تفســير خود حضرت آيت ا... خامنه اي گام دوم 
از حيات سياســي، اجتماعي و اقتصادي انقالب شكوهمند اسالمي، 
بيانيه مهم و راهبردي خطاب به دولتمردان و ملت بزرگ ايران صادر 
فرمودند كه اين بيانيه جامع مي تواند دستور كار هميشگي مردان اجرا و 
عمل در ساختار دولت جمهوري اسالمي و نيروهاي بالقوه كشورمان 
از جمله جوان هاي دانش آموخته و قشرهاي فعال در تمام عرصه هاي 

ملي باشد.
آنچه از اين بيانيه مهم به راحتي و به درستي براي همگان قابل استنباط 
مي باشــد، اين اســت كه جامعه براي برون رفت از اين مرحله دشوار 
اقتصادي و مسائل مبتال به در ساير حوضه هاي اجتماعي فقط و فقط 
نيازمنــد كار و تالش مضاعف، خودبــاوري و اتكا به توانمندي هاي 
نيروهاي دلســوز مي باشد و ســخنراني ها و همايش ها و سمينارهاي 
متعــدد و مختلف بيش از اين بس اســت و صرفا نمي تواند در عمل 
راهگشــاي توســعه انقالب و آرمان هاي انقالبي و بزرگ ملت ايران 

براي نسل هاي آينده باشد.
بدون شــك پرونده اكثــر قريب به اتفاق همايش ها و ســمينارها به 
مناســب هاي گوناگون در تمام حوزه هــاي علمي و اقتصادي و بلكه 
نشست ها و جلسات معمول ســازمان ها و ادارات و وزارتخانه ها در 

بايگاني ها موجود است.
وقت آن است تا گروه هاي فني و تخصصي در سطح شهرستان، استان، 
منطقه و ملي تشكيل شده و مأمور شوند به طور كامل تمام پرونده هاي 
اينچنيني را بررسي و بازخواني كرده و دستورالعمل ها و قطعنامه ها و 
صورتجلسه هاي مربوطه را نيز واكاوي نمايند كه آيا كدام يك از موارد 
مطرح شــده در پرونده ها و صورتجلسه ها تاكنون و تا اين مرحله از 

انقالب به اجرا گذاشته شده و چه نتيجه اي حاصل شده است.
نگارنده به عنوان خبرنگار و عضو بسياري از كميسيون ها و جلسه هاي 
تخصصي و فرهنگي در اســتان هاي مختلف و همايش هاي ملي هر 
چقدر در بايگاني ذهن خويش كند و كاو مي كنم و خاطراتم را از نظر 
مي گذرانم، به خاطر نمي آورم حركت سازنده و زيرساخت مهمي در 
حوزه هاي گوناگون حاصل همايش يا سمينار خاصي بوده باشد، چرا 
كه به عينه در تمام 40 ســال حضورم در بســياري از اين همايش ها، 
گفته ها و شنيده ها در بطن همان نمايش ها و سمينارها و سخنراني هاي  

مربوطه مانده و به ندرت به بيرون و به حيطه عمل رسيده است!
اذعان مي كنم چنانچه از تمــام خودكارها و لوازم تحرير به اصطالح 
اشــانتيون كه به رسم هديه و يادبود از همايش ها و سمينارها دريافت 
كرده ام، خوب به كار مي بردم هنوز هم صدها خودكار و دفتر و كالسور 
و بروشور براي استفاده داشتم و در اين شرايط دشوار اقتصادي نياز به 

خودكار و دفتر و دستك و كاغذ جديد نبود!
نكته تأمل انگيز اينجاســت كه سخنراني هاي شــنيدني و گوش نواز 
بســياري را در تمام ســال هاي پرافت و خيز گزارش  نويســي ها و 
مأموريت هاي خبري شــنيده ام و شنيده شده اما به هيچ نتيجه روشني 
نمي توان رســيد كه تمام آن حرف ها و مشــت كوبيدن ها بر تريبون 

سخنراني ها براي چه بود؟!
آيا گفته اند و شــنيده ايم و مي گوييم تا عمل شود و درس عبرتي 
باشــد يا تنها براي اين است كه دل هايمان پر است و نياز داريم 
حرف بزنيم! وليكن قدر مســلم چنانچه حرف هايي كه مي گوييم 
و مي شــنويم براي اجرا و عمل باشد، بنابراين اولين نفر در اجرا 
بايد خودمــان مي بوديم و صد دريغ كه حتــي خودمان هم هر 
آنچه واگويه داشتيم و پشــت تريبون ها فرياد كشيديم فراموش 
كرديــم، انگار گفتيم و فرياد كشــيديم و همه چيز تمام شــد و 
مشــكلي باقي نماند! در حالي كه جامعه ما به لحاظ درگيري هاي 
گوناگون و فراز و نشــيب هاي پرتعداد سياسي، فرهنگي، جنگ 
و فتنه، فرصت هاي بي شــماري براي اجتماعات، ســخنراني ها و 
بزرگداشــت و نكوداشــت و صدها عنوان، بهانه ديگر داشــته 

است! سوخته  فرصت ها  آن  همه  و  است 
از حــق نگذريم در چند ماهه اخير كــه تحريم هاي اقتصادي و حتي 
سياســي و فرهنگي توسط دشمن عليه انقالب و كشور و مردم ايران 
جدي تر شده و فشار بيشتري بر دوش مردم است، واكنش هاي داخلي 
نيز نســبت به اين جريان ها بيشــتر و جدي تر شده است. و مسئوالن 
گويا تازه از خواب بيدار مي شوند و تصميم هايي هم گرفته شده كه به 
نظر مي آيد كمتر جنبه آزمون و خطا داشــته است!يعني اينكه در عمل 
و خارج از برنامه هاي نمايشي همايش و سمينار، كارهايي را در اجرا 
و در ســطح ملي و استاني شاهد هستيم كه در تمام سال هاي گذشته 
به ندرت قابل مشــاهده بوده اســت يعني كه داريم متوجه مي شويم 
جامعه اي انقالبي و مستقل و آزاد هيچگاه نبايد از تالش و مجاهدت 
خسته شود و بايستد و بنشــيند چرا كه اگر بنشينيم هيچ پيشرفت و 

جلورفتي حاصل نمي شود.
چنيــن جامعــه انقالبــي و مســتقل و آزاد بايــد خــودش بــا خــودش 
رو راســت و شــفاف باشــد بايــد بــا هــم باشــيم و هيچــگاه مقابــل 
ــراي همــه خواســت و از  ــد خواســته هايمان را ب هــم نايســتيم. باي

تــك روي و دوز و كلــك پرهيــز كــرد.
جامعــه اي كــه همــه چيــز را بــراي جامعــه اش بخواهــد بــراي خــود 
خــودش هــم همــه چيــز بــه دســت خواهــد آورد و صاحــب همــه 
چيــز مي شــود. يكــي از عيب هــاي بــزرگ جامعــه مــا اينســت كــه 
از همــه قشــر اغلــب بــراي خودمــان مي خواهيــم و اصــرار داريــم 
ــه فكــر  ــان بجوشــد واال اگــر اول ب ــراي خودم ــه ديــگ فقــط ب ك
مــردم و جامعــه باشــيم خودمــان هــم از حاشــيه امنيــت بيشــتري 

برخــوردار خواهيــم بــود!
نكتــه ديگــر اينكــه اگــر بــه هــر آنچــه در ايده هايــم داريــم پايبنــد 
آن باشــيم و بــه آن اعتقــاد داريــم بــه حيطــه عمــل آوريــم بســيار 
ــش و  ــمينار و هماي ــر س ــه منتظ ــا اينك ــد ت ــه مي ده ــر نتيج زودت
ــم و  ــدا كني ــعار دادن پي ــا فرصــت ش ــم ت ــخنراني بماني ــون س تريب

ــازيم! فرصــت عمــل را از خــود دور س

همدان صاحب مركز نابارورى 
بزرگترى مى شود

يادداشت 

مراجعه  هزار   30 جذب 
كننــده به ايــن مركز، 
ســاير  به  ارجاع  ميزان 
داده  كاهش  را  مراكــز 
احتمالى  خطــرات  از  و 
در مســير رفت و آمد به 

تهران كاسته مى شود
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استقبال خوب مردم كبودراهنگ از جنگ شادي
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: جنگ شادي با محوريت ايجاد شور و نشاط اجتماعي 

در شهرستان كبودراهنگ با استقبال خوب مردم برگزار شد.
رئيس فرهنگ و ارشــاد اسالمي شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: با توجه به 
رســالت و تعهدات ذاتي (فرهنگي و هنري) اين اداره و ادارت فرهنگي در راستاي ايجاد 
نشاط سرگرمي بين اقشار مختلف جامعه بر آن شديم جشني به همين مناسبت برگزار كنيم 
و ســاعات خوشي همراه با شادي در چارچوب اســالم و عرف در كنار خانواده ها ايجاد 
كنيم.ناصر قره باغي افزود: در اين زمينه از فرمانداري، تبليغات اسالمي، آموزش و پرورش، 
شــهرداري، اعضاي شوراي شهر و هنرمندان انجمن نمايش شهرستان كه در برگزاري اين 

جشنواره هنرمندان را ياري  كردند تقدير مي كنيم.مجري طرح و كارگردان جنگ شادي نيز 
گفت: از دو سال پيش به فكر اجراي برنامه اي  شاد بودم به سهم خود شادي را به مردم هديه 
ببخشم و در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي بهترين بهانه براي اجراي اين برنامه 
بود هر چند خوب مي دانستم كه برگزاري چنين برنامه اي آن هم در اين شرايط نامطلوب 
اقتصادي جامعه بسيار سخت و دشوار است اماعشق به مردم مانند بمب انرژي انگيزه اي شد 
تا با جديت تمام و با كمك هنرمندان و دوســتان در گروه و سال به فكر توليد يك برنامه 

خوب و با كيفيت باال تحت عنوان جنگ شادي  باشيم.
محمد فرجي افزود: باالخره بعد از گذشت دو ماه تالش اين برنامه خيلي خوب و منسجم 
در سالن سينما جوان كبودراهنگ اجرا شد كه با توجه به بازخورد آن در سطح شهر و اعالم 
رضايت تماشاگران از برنامه خوشبختانه توانستيم با ياري خداوند به اين مهم دست يابيم.

وي خاطرنشان كرد: البته برخود وظيفه  مي دانم تا از زحمات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
شــهرداري و شوراي اسالمي شــهر كبودراهنگ بابت حمايت و پيگيري در برگزاري اين 

برنامه تقدير و تشكر كنيم.
همچنيــن از پايگاه ســالمت اجتماعي محله امام زمان(عج) نير در بخشــي از اين برنامه 
مشــاركت كردند جاي قدرداني داريم.فرجــي در پايان به عوامل و هنرمندان برنامه جنگ 
شادي اشاره كرد و افزود: مجري طرح و كارگردان محمد فرجي، هنرمندان سعيد باغباني نير 
و كمدين مصطفي بيگي، از بازيگران تئاتر و تلويزيون شــبكه استاني همدان ، محمدجواد 
چاردولي، حسين عظيمي زاده و هنرمند كوتاه قامت محمود غالمي ، و هنرمندان نيز وحيد 
شمس و داريوش سليمي و ديگر عوامل اين برنامه حميد محبي، سعيد قرباني، محمد محبي، 

محمدخاني، مهدي قاسمي و امير حسين فرجي بودند.

خبـر

119 اثر تاريخي و گردشگري كبودراهنگ 
ثبت ملي شده است 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيــام: كبودراهنگ بيش از 232 اثر 
تاريخي و گردشگري دارد كه 119 مورد آن به ثبت ملي رسيده اند.

مســئول ميراث فرهنگي، صنايع گردشگري شهرستان در جلسه  ستاد 
اجراي خدمات سفر با بيان اين مطلب گفت: كبودراهنگ بيش از 233 
اثر تاريخي و گردشگري دارد كه 119 اثر آن به ثبت ملي رسيده است 

و 30 اثر هم در حال بررسي براي رسيدن به ثبت ملي مي باشد.
مهدي غالمي با اشــاره به تعداد مســافراني كه در سال جاري از آثار 
تاريخي و گردشگري شهرستان ديدن كردند گفت: سال جاري بيش 
از 601 هزار و 650 نفر مسافر وارد شهرستان شده و از اماكن ديدني 
و گردشــگري شهرستان بهره مند شده اند كه از اين تعداد نيز 87 هزار 
نفر در شهرستان اقامت داشته اند كه نسبت به مشابه سال گذشته 9/5 

درصد افزايش ورود مسافر به شهرستان را شاهد هستيم.
وى ادامــه داد: در تعطيالت نوروزي ســال 97 نيز بيش از 130 هزار 
نفر از مراكز و اماكن تفريحي و تاريخي و گردشگري شهرستان ديدن 
نموده اند و 36 هزار نفر از اين مســافران نوروزي در اين شهرســتان 

اقامت داشتند.
غالمى ادامه داد: با توجه به اســتقبال كم نظيــر از برنامه نوروزگاه در 
نوروز 97 امسال نيز اين برنامه  در شهرستان اجرا مي شود و شهرستان 

با آمادگي كامل براي استقبال از مسافران نوروزي آماده مي شود.
وى خاطرنشان ســاخت: براي اسكان مسافران نوروزي بيش از 461 
كالس و اتاق با ظرفيت پذيرش 2299 نفر آماده سازي شده و 3 پايگاه 
امداد جاده اي 8 پايگاه اورژانس، مساجد بين راهي، 7 مجتمع خدماتي 

بين راهي و... براي مسافران خدمات رساني خواهند كرد.
همچنين پايگاه هايي براي مســافران، استقبال از مسافرين در ورودي 
شــهرها و روســتاهاي هدف گردشــگري با همكاري هالل احمر، 
شــهرداري و پليس راهور براي راهنمايي مســافران خدمات رساني 

خواهند داشت.
فرماندار كبودراهنگ حجت ا... مهدوى نيز در اين جلسه گفت: تمام 
برنامه هاي خدماتي نوروزي امســال نيز با قوت خود اجرا مي شود و 
شــهرداري ها موظف به اسكان موقت مســافرين در پارك ها با ايجاد 
امنيت كامل هســتند و ما بايد فرهنگ ميزباني از مسافرين و ميهمانان 
نــوروزي را باال ببريم و با ديــد و نگاه مثبت با حس مهمان نوازي به 

مسافرين و مردم برخورد كنيم.

پ

اى مرحله  يك  مناقصه  آگهى 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان

ايجاد آرشيو الكترونيكى پرونده هاى ثبتى اداره ثبت اسنادوامالك شهرستانهاى مالير ، نهاوند، تويسركان 
مناقصه گزار: اداره كل ثبت اسنادوامالك استان همدان.

موضوع مناقصه: ايجاد سيستم آرشيو الكترونيكى پرونده هاى ثبتى ثبت اسنادوامالك شهرستان مالير ، نهاوند ، تويسركان به تعداد 
حداقل 2,700,000 برگ ،تا سقف تخصيص اعتبار ابالغى .بديهى است براساس نتايج اعالم قيمت تا سقف  اعتبار تخصيصى ونقدينگى 

تعداد برگها قابل تغير است .                            
محل تأمين اعتبار: طرح تملك دارائيهاى سرمايه اى - ملى.

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 97/11/30 لغايت 97/12/09.
محل دريافت اسناد مناقصه :  از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت و  سايت مناقصات ملى مى توانند اقدام به دريافت اسناد نمايند.

الف  پاكت  مناقصه:  در  دولت  الكترونيك  تداركات  سامانه  در  (ج)  و  (ب)  پاكت  مراحل  ثبت  همچنين  و   ( (الف  پاكت  تحويل  تاريخ 
(تضمين شركت در مناقصه)  حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 97/12/19 به صورت دستى يا پستى تحويل دبيرخانه 
فرايند  و  مراحل  و  گردد  مى  سعيديه  خيابان  انتهاى  در  واقع  همدان  استان  وامالك  اسناد  ثبت  كل  اداره  آدرس   به  كل  اداره  اين 
بازگشايى پاكتهاى (ب) و (ج) صرفًا از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام مى پذيرد و به پيشنهادهاى خارج از روال فوق 

الذكر ترتيبى اتخاذ نمى گردد .
انتهاى  در  واقع  همدان  استان  وامالك  اسناد  ثبت  كل  اداره  محل  در  صبح   9 ساعت   97/12/21 پاكتها:  بازگشائى  محل  و  تاريخ 

سعيديه. خيابان 
گروه و رشته شغلى: شركتهائى اجازه شركت در مناقصه را دارند كه سابقه كار تجربى در سطح 25٪ مبلغ اين مناقصه را در زمينه كار 
و امورات مورد مناقصه و يا مشابه آن را داشته باشند و جهت اين موضوع ارائه گواهى حسن انجام كار و كپى قرارداد آن الزامى است ، 

همچنين الزاما" داراى رتبه بندى شوراى عالى انفورماتيك با حداقل رتبه 4 باشند.
پاكت الف (تضمين شركت در مناقصه)  حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 97/12/19  محل تحويل پاكتهاى مناقصه: صرفاً 
به صورت دستى يا پستى تحويل دبيرخانه اين اداره كل به آدرس  اداره كل ثبت اسناد وامالك استان همدان واقع در انتهاى خيابان 
سعيديه مى گردد و مراحل و فرايند بازگشايى پاكتهاى (ب) و (ج) صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام مى پذيرد و به 

پيشنهادهاى خارج از روال فوق الذكر ترتيبى اتخاذ نمى گردد .
نوع و مقدار تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  مطابق آئين نامه تضمين براى معامالت دولتى 
از نوع ضمانت نامه بانكى معتبر و يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2171325621003 بانك ملى مهديه به نام اداره كل ثبت 
اسنادوامالك استان همدان تحت عنوان تمركز وجوه سپرده به مبلغ 200,000,000 ريال(بيست ميليون تومان) مى باشد كه مى بايست براى 

مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما قابل تمديد باشد.
زمان تحويل پروژه:1398/04/30

ضمنا" به پيشنهاداتى كه فاقد ضمانتنامه معتبر بانكى با فيش واريزى سپرده يا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه هاى كمتر از ميزان 
مقرر، چك شخصى و نظاير آن و پيشنهاداتى كه پس از انقضا مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نشانى  به  ملى  مناقصات  سايت  همچنين  و   WWW.hm.ssaa.irنشانى به  استان  اسنادوامالك  ثبت  كل  اداره  در  مناقصه  آگهى 
WWW.Iets.mporg.ir  نيز درج گرديده است. تلفن 081-38214251 

(م الف 4054)

پ

عمــومى  يده  مــزا آگهي 
واگذارى كانون پرورش فكرى كودكان و نو جوانان به صورت اجاره و سرمايه گذارى 

اداره كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  استان همدان 

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان همدان در چهار چوب آيين نامه اجرايى تبصره (19) ماده واحده قانون 
بودجه سال 1397 كل كشور و  ماده (5) قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت (2) به شماره 
152001/ت 52293 ه  مورخ 12/02/ 1395 در نظر دارد  تعداد يك  باب واحد تجارى ، فرهنگى و سالن سينما كانون را  در 

شهر همدان به شرح ذيل با جزئيات مندرج در اسناد مزايده  و در قالب اجاره سه ساله واگذار  مى نمايد.

مهلت دريافت اسناد مزايده از دبيرخانه مزايده  كانون از تاريخ1 /1397/12   ساعت 8 صبح تا ساعت 12  مورخ 1397/12/2 
مهلت بازديد و ارائه پيشنهاد در پاكات در بسته ازساعت 8 صبح  مورخ 1397/12/1تا ساعت 12 ظهر مورخ  1397/12/6  

زمان بازگشايي : شنبه  مورخ  1397/12/11 ساعت 9 صبح 
 زمان اعالم به برنده :پس از بررسى كميته فنى مزايده طى مهلت قانونى.

ضمنا رعايت موارد زير الزامي است.
 متقاضيان جهت در يافت اسناد مزايده مى توانند طى ساعات و روز هاى  ادارى به آدر س همدان - ميدان باباطاهر 
- اداره كل كانون پرورش فكرى همدان - واحد امور مالى  ، دبيرخانه مناقصات و مزايده كانون مراجعه و اسناد مزايده را 

دريافت نمايند. 
و   081-34223411 تلفن  شماره  با  كانون  سينما  واحد  با  هماهنگى  ضمن  توانند  مى  ادارى  روزهاى  در  متقاضيان 

09188129256  جهت بازديد از فروشگاه و سينما اقدام نمايند.
متقاضيان مبلغ وديعه را به شماره حساب 4101032271212857 بنام كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان همدان 

واريز و اصل فيش را همراه با پاكت پيشنهاد را به واحد امور مالى كانون تحويل نمايند . 
به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
متقاضيان مى توانند پيشنهادات خود را به صورت كلى و يا جزئى اعالم فر مايند.

متقاضياقرار مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 نمي باشد.
دريافت اسناد از دبيرخانه مزايده كانون و شركت در مزايده، هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در قبول يا رد هر يك و يا رد همه پيشنهادات واصله مختار خواهد بود.

هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. (م الف 4057)
تلفن تماس دبيرخانه مزايده كانون: 34220070-081  و 09185065336

 وديعه شركت در
مزايده

آدرس مساحت كاربرى رديف

37/200/000 ريال  همدان- ميدان باباطاهر- جنب هتل
باباطاهر

486 متر مربع سينما - نمايش فيلم 1

10/800/000 ريال  همدان - ميدان باباطاهر- جنب
اداره كل كانون پرورش فكرى

24 متر مربع  فروش محصوالت
فرهنگى هنرى

2

كارت دانشجويي فرزاد جالل وند فرزند حبيب اهللا به 
شماره ملي 3950356770 رشته رياضيات و كاربردها 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9232117014  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي على ذوالفقارى فرزند مهدى به شماره 
ملي 3860461362 رشته بيومكانيك-علوم ورزشى 

دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9413285005  
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فائزه برجى فرزند محسن به شماره 
ملي 1210146584 رشته علوم تربيتى دانشگاه بوعلى 

سينا به شماره دانشجويي 9512290012  مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي يزدان سورى فرزند محمد به شماره 
ملي 3970150779 رشته مهندسى عمران موسسه 
عمران توسعه به شماره دانشجويي 9312311053  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك تحصيلي عباس مالمير فرزند قدرت اهللا به شماره 
شناسنامه 270 صادره از نهاوند در مقطع كارشناسي رشته 
مهندسي تكنولوژي كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي 

تويسركان با شماره 1385 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي بهاره شاه محمدى فرزند محمود به 
شماره ملي 0013012673 رشته روانشناسى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9432374009  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت پرسنلى به نام امير حقى فرزند محمد به شماره 
ملى 3864614549 مربوط به آموزش و پرورش به 

شماره پرسنلى 92970625 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

بيمه نامه رازى خودرو پرايد به شماره بيمه نامه 96/1210/ 
31221076و به شماره پالك 924ب 63 ايران18 به شماره موتور 
1946607و به شماره شاسى1412286327845S به نام آرش 

صالحى به شماره شناسنامه   751 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

ن  ت ام ا ن روز و ت ام ا روز و
روز تكريم از مادران و همسران شهيدان استروز تكريم از مادران و همسران شهيدان است

 روز آنان كه با تربيت يادگاران شهداي گرانقدر  روز آنان كه با تربيت يادگاران شهداي گرانقدر 
تداوم بخش فرهنگ ايثار و شهادت هستندتداوم بخش فرهنگ ايثار و شهادت هستند

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان

 اكنــون كــه كشــور پهنــاور جمهــورى 
ــت از  ــتانه گذش ــران در آس ــالمى اي اس
ــت،  ــتقالل اس ــالگى اس ــاى 40 س مرزه
بيشــتر،  شــفافيت  جــز  چيــز  هيــچ 
مشــاركت  تــر،  افــزون  پاســخگويى 
ــبرد  ــاط در پيش ــويق نش ــه و تش همدالن

ــت. ــر نيس ــداف آن موث اه
در بهمــن 57 مــردم ايــران كــه از جبــر 
ــگ  ــه تن ــه ب ــر جامع ــم ب سياســي حاك
ــه  ــه هــاي بســيار ب ــد، هزين ــده بودن آم
ــتقالل  ــم و اس ــا نظ ــد ت ــان خريدن ج
ــه  ــد. نظمــى ك ــه كنن ــدي را تجرب جدي
در آن حــق تعييــن سرنوشــت، حقــوق 
شــهروندي، عدالــت و ســطح منصفانــه 
ــر از  ــم ت ــي و مه ــت زندگ اي از كيفي
ــن شــود. ــي تضمي همــه معنويــت دين

شــاخص تريــن دســتاور ايــن حركــت 
ــورى  ــدن جمه ــاله ش ــى، 40 س مردم

ــت. ــالب اس ــالمى و انق اس
 ايــن دســتاورد عليرغــم طوفانهــاى 
مكــرر بــر شــانه هاى اســتوار مجاهــدان 
ــى،  ــى، علم ــه نظام ــگران عرص و تالش
سياســى و اقتصــادى كشــور  پاســدارى 
شــده تــا بهــار چهــل ســالگى خــود را 

ــر باشــد. ــادار نظاره گ ــدى معن ــا لبخن ب
و  آب  شــركت هاى  ميــان  ايــن  در 
ــش  ــى بخ ــوان متول ــه عن ــالب ب فاض
ــتى  ــع بهداش ــرب و دف ــع آب ش توزي
را  خــود  كــه  كشــور  در  فاضــالب 
مى داننــد  اســالمى  انقــالب  فرزنــد 
ــس  ــه مجل ــس از مصوب ــال 69 پ از س
ــكيل  ــر تش ــى ب ــالمى مبن ــوراى اس ش
فاضــالب،  و  آب  هــاى  شــركت 
ــن  ــه بي ــن بخــش ك ــتند اداره اي توانس
شــهردارى هــا، تعاونــى هــاى محلــى، 
شــركت هــاى آب منطقــه اى در حــال 
دســت به دســت شــدن بــود را مســتقل 
گردانيــده و ســاز و كار حرفــه اى خــود 

را بدســت آوردنــد. 
از  برخــوردارى  اصلــى  شــاخص 
خدمــات توزيــع آب شــرب، جمعيــت 
توزيــع  شــبكه  پوشــش  تحــت 
مى باشــد. ايــن شــاخص از 39 درصــد 
ــروزى  ــل از پي ــهرى در قب ــت ش جمعي
ــل  ــش كام ــه پوش ــون ب ــالب، اكن انق

100 درصــدى رســيده اســت. 
ــه  ــد ك ــان مى ده ــده نش ــر ش ــدد ذك ع
ــر  ــالب از ه ــروزى انق ــل از پي ــا قب ت

ــر جمعيــت شــهرى شهرســتان  100 نف
بهــار تنهــا 39 نفــر بــه آب شــرب 
بهداشــتى دسترســى داشــت كــه در 
ــن  ــر از اي ــام 100 نف ــال حاضــر تم ح

موهبــت بهــره مى برنــد.
در ســوى ديگــر ايــن صنعــت، بخــش 
جمعيــت  كــه  دارد  قــرار  فاضــالب 
ــع بهداشــتى  ــات دف برخــوردار از خدم
ــد  ــتان از 12 درص ــالب در شهرس فاض
بــه   57 ســال  در  شــهرى  جمعيــت 
حــدود 50 درصــد در ســال 97 رســيده 
كــه  اســت  حالــى  در  ايــن  اســت. 
فاضــالب جمــع آورى شــده عــالوه بــر 
جداســازى از محيــط  شــهرى، بصورت 
كامــًال اســتاندارد تصفيــه و مجــدداً بــه 

اســتفاده در صنايــع مى رســد.
ــاى ديگــرى  ــان شــاخص ه ــن مي در اي
ــبكه  ــرى ش ــه براب ــش س همچــون افزاي
گذشــته  ســال   40 در  آب  توزيــع 
ــا  ــان ب ــات همزم نشــانگر توســعه خدم
توســعه شهرنشــينى و گســترش ســطح 
ــش 4 ــن كاه ــوده و همچني ــأت ب رفاهي
ــرى هدررفــت آب در شــبكه هــاى  براب
ــه از 54 ــدر رفت ــل آب ه ــع و تقلي توزي

درصــد در ســال 57 بــه 14 درصــد 
ــت  ــت صنع ــانگر حرك ــال 97 نش در س
ــدار  ــعه پاي ــرفت و توس ــت پيش در جه

اســت.
و  آب  امــور  عملياتــى  كارنامــه 
فاضــالب شهرســتان بهــار در ســال 
97 نيــز همچنــان انقالبــى باقــى مانــده 

اســت. 
توزيــع  و  تأميــن  بــا  امــور  ايــن 
ــب آب  ــر مكع ــون مت ــدود 5 ميلي ح
بــراى  (تقريبــًا  جــارى  ســال  در 
هــر نفــر 230 ليتــر آب در شــبانه 
جمعيــت  تمــام  توانســته  روز) 

ــطح  ــتان را از س ــن شهرس ــهرى اي ش
زندگــى  كيفيــت  از  اى  منصفانــه 
بهره منــد نمايــد، همچنيــن در ايــن 
راســتا و بمنظــور تاميــن نيازهــاى 
ــر  ــزار مت ــدود 2ه ــهرى ح ــعه ش توس
از شــبكه هــاى قبلــى اصــالح يــا 
شــبكه جديــد احــداث گرديــده اســت 
ــه از  ــچ نقط ــى در هي ــچ متقاض ــا هي ت
از  شهرســتان  شــهرى  محدوده هــاى 
ايــن نعمــت الهــى بــى نصيــب نباشــد.
ــعه  ــا  توس ــز ب در بخــش فاضــالب ني
هــاى  سيســتم  در  گرفتــه  صــورت 
بــه  جديــد  مشــترك   350 تصفيــه، 

ــا اجــراى  بخــش فاضــالب اضافــه و ب
حــدود هــزار و800 متــر شــبكه جمــع 
آورى و خــط انتقــال، زيرســاخت الزم 
بــراى افزايــش 2هــزار اشــتراك جديــد 

ــت. ــده اس ــم ش فاضــالب فراه
خالصــه ريالــى تعهــدات عملياتــى 
شــركت آب و فاضــالب اســتان در 
امــور آبفــاى شهرســتان بهــار در ســال 
97 بــه رقــم 50 ميليــارد ريــال از منابــع 
ــه  ــيد ك ــى رس ــتانى و مل ــى، اس داخل
ديگــرى  زريــن  صفحــه  مى توانــد 
از كتــاب گامهــاى اســتوار فرزنــدان 

ــد. ــالب باش انق

امور آب و فاضالب
 شهرستان بهار پيشگام توسعه

خدمات دندانپزشكى  رايگان 
در روستاى ليلى يادگار نهاوند

 مديرشــبكه بهداشت ودرمان شهرســتان نهاوند گفت: براى سى 
و يكمين روزخدمات دندانپزشــكى رايگان در روستا هاى شهرستان 

نهاوند ارائه شد.
على دارابى گفت: براى سى يكمين روز خدمات دندانپزشكى رايگان 

در شهرستان  ارائه شد.  
ــه 950خدمــات  ــدام بســيار بزرگــى، نزديــك ب وى افــزود: ايــن اق
دندانپزشــكى رايــگان شــامل (فيشورســيالنت ؛ ترميــم؛ جــرم گيرى 
ــده  ــه ش ــدف ارائ ــروه ه ــراى گ ــتان  ب ــه) در مناطــق سهرس ؛ معاين

اســت.
مديرشبكه بهداشت ودرمان شهرستان گفت: موضوع سالمت دهان 
و دندان چند ويژگى خاص دارد، مهمترين ويژگى اين اســت كه 
بيــش از 90 درصد افراد جامعه درگير يكى  از مشــكالت دهان و 

دندان هستند.

گزارش ويژه
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ايران و جهان

امنيت پايدار نتيجه تالش سپاه، ارتش و 
نيروهاى امنيتى و انتظامى است

 در آغاز دهه پنجم انقالب، ملت با شور و نشاط بهمن 57 در همه 
صحنه ها حاضر اســت و براى دشمن دردناك است در شرايطى كه به 
قول خودشــان سخت ترين تحريم ها را بر ايران اسالمى تحميل كرده 
اند، تنها در 24 ســاعت گذشته و در يك اســتان، در كنار دهها طرح 
عمرانى، 3 طرح بــزرگ و مهم ملى را افتتاح مى كنيم و اين به معناى 

حركت خروشان ملت در مسير خودكفايى و عظمت است.
رئيس جمهور در مراســم بهره بردارى از مرحله ســوم پااليشــگاه 
ستاره خليج فارس، اظهارداشت: حركت شتابان توسعه در كشور به 
رغم تالش هاى دشــمنان، بيانگر تالش يك ملت بزرگ و شكست 

دشمنانش است.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى گفت: 
آمريكايى ها و صهيونيست ها فكر مى كردند كه ديماه امسال همه چيز 
تمام اســت و جمهورى اسالمى نمى تواند 40 سالگى خود را جشن 
بگيرد. آنها به اشــتباه فكر مى كردند كه ما دست مان را باال خواهيم 
برد و در نفت و گاز و كشاورزى و توسعه قادر به فعاليت نخواهيم 
بود. اينكه در همين پااليشــگاه بندرعباس توليد بنزين از 8 ميليون 
ليتر به 12 ميليون ليتر افزايش يافته و بهبود كيفيت توليد داشــته ايم، 

نشان از تالش و همت ملت ايران است.
وى گفت: زير ســوال بردن موفقيت هاى بزرگ ســال هاى اخير در 
كشــور نه انصاف اســت نه مروت و نه وطن پرســتى، نه عشق به 

انقالب و نه اخالق اسالمى.
رئيس جمهور افزود: البته مشكالت و نقايصى هم وجود دارد و در 
زمان تحريم و جنگ اقتصادى با مشــكالتى مواجه مى شــويم، زيرا 
آمريــكا و مزدورانش در منطقه تالش مى كنند فشــار به ملت ايران 
را روزانه افزايش دهند. وقتى دشــمن سنگى پرتاب مى كند، ممكن 
است يك شيشه هم بشكند اما نمى شود بخاطر شكستن شيشه زانوى 

غم بغل بگيريم.
ــا  ــت م ــروش نف ــگ ف ــك روزى در جن ــرد: ي ــان ك ــى بي روحان
ــم،  ــا اراده تصمي ــا ب ــد، ام ــع ش ــال 64 قط ــل در س ــور كام ــه ط ب
و  مهندســين  كمــك  بــا  فــداكارى  و  تدبيــر  برنامه ريــزى، 
متخصصيــن كشــور از مشــكالت عبــور كرديــم و دوبــاره توليــد و 

ــرد. ــدا ك ــه پي ــت ادام ــروش نف ف
وى گفــت: در آن جنــگ نظامــى پشــت هــم بوديــم، امــروز هــم 
ــا هــم و پشــتيبان هــم باشــيم.  ــد همــه ب در جنــگ اقتصــادى باي
ــائل  ــر مس ــر س ــده اى ب ــيم و ع ــم نباش ــا ه ــروز ب ــه ام ــر هم اگ
ــه دشــمنان  ــل توطئ ــم در مقاب ــد، نمى تواني ــرى كنن ــى بهانه گي جزئ

ــم. مقاومــت كني
ــر از جنــگ نظامــى  رئيــس جمهورجنــگ اقتصــادى را ســخت ت
دانســت و ادامــه داد: در جنــگ نظامــى همــه چيــز آشــكار اســت 
ــه نفــت  ــه چگون ــه نيســت. اينك ــگ اقتصــادى اينگون ــا در جن ام
بفروشــيم و چگونــه نقــل و انتقــاالت مالــى را انجــام دهيــم، خــود 

يــك عمليــات اقتصــادى اســت.
روحانى افزود: نمى شود كه در آغاز انتخابات با هم دعوا كنيم، درطول 
دوره به اختالف ادامه دهيم و دوباره براى انتخابات بعدى، اين كار را 
ادامه دهيم. انتخابات براى اين اســت كه مردم فرد يا گروه مورد نظر 

خود را انتخاب كند .
ــا  ــط ب ــم، فق ــى مى بيني ــس نيزگاه ــات مجل ــت: در مصوب وى گف
ــل  ــون تبدي ــه قان ــب و ب ــى تصوي ــالف، موضوع ــك رأى اخت ي
مى شــود و وقتــى قانــون شــد نماينــده مخالــف هــم بايــد قانــون 

ــد. ــرا كن را اج
ــا  ــه تحريم ه ــتند ك ــى هس ــا مدع ــزود: آمريكايى ه ــى اف روحان
ــالمت  ــه س ــا علي ــه آنه ــى ك ــت در حال ــران نيس ــت اي ــه مل علي
ــالش  ــوا ت ــى ه ــراى آلودگ ــد. ب ــردم كار مى كنن ــت م و بهداش
ــا  ــازى مى كننــد. وقتــى ب ــا ســالمت و جــان مــردم ب مى كننــد و ب
ــد  ــت مى كنن ــور مخالف ــه كش ــع ب ــودرو و صناي ــات خ ورود قطع

ــران اســت. ــردم اي ــا جــان م ــردن ب ــازى ك ــى ب ــن يعن اي
وى در پايــان ســخنان خــود بــا تأكيــد بــر اينكــه معنــى 
موفقيت هــاى امــروز ايــن اســت كــه ملــت مــا راه خــود را 
ــان  ــود و توانم ــد خ ــت: باي ــت، گف ــرده اس ــاب ك ــت انتخ درس
ــاى  ــه قله ه ــه هم ــود ب ــاور ايجــاد ش ــن ب ــر اي ــم. اگ ــاور كني را ب

ــت. ــم ياف ــت خواهي ــروزى دس پي

ايران و چين همواره روابط خوبى با 
يكديگر داشته اند

 ايــران و چين هميشــه ارتباطات خوب و نزديكى در ســطوح 
مختلف با يكديگر داشــته اند و دو پارلمــان در مجامع بين المللى 

هميشه از پشتيبانى هاى يكديگر استفاده مى كنند.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى پيش از عزيمت به كشور چين در 
جمع خبرنگاران درخصوص اهداف اين ســفر افزود: تهران و پكن 
دو كشــورى هســتند كه از تمدن تاريخى برخوردار بوده و هميشه 
ارتباطات نزديكى با يكديگر داشــته اند كه جاده ابريشم تجلى اين 

ارتباطات تمدنى بين دو كشور است.
بــه گزارش ايرنا ، علــى الريجانى افزود: همچنيــن همكارى هاى 
اقتصادى و پارلمانى بين دو كشــور در دهه هاى اخير وجود داشته 
كه در ســفرى كه رئيس جمهورى چين به ايران داشــت، مذاكرات 

خوبى براى همكارى هاى همه جانبه با وى صورت گرفت.
وى ادامه داد: روابط بين دو پارلمان ايران و چين بين اين دو كشور 
و در مجامع بين المللى هميشــه مناســب بوده و از پشتيبانى هاى 
يكديگر اســتفاده مى كرده اند كه گفت وگوهاى ســازنده اى نيز با 

رئيس پارلمان چين صورت گرفته است.
الريجانــى تصريح كرد: در اين ســفر مذاكرات پارلمانى و ســاير 
مذاكرات در زمينه هاى مختلف براى باال بردن سطح روابط سياسى، 

فرهنگى، علمى و اقتصادى صورت مى گيرد.

دولت سعى دارد براى رشد اقتصادى
 از همه منابع خارجى استفاده كند

 مجلس شــوراى اســالمى، دولت را در قانون برنامه ششم توسعه 
مكلف كرده تا از منابع خارجى براى توسعه و احداث طرح هاى عمرانى 
اســتفاده كند. دولت ســعى دارد تا از همه منابع خارجى براى رشــد 

اقتصادى استفاده كند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اجازه داريم براى اجراى طرح ها 
از منابع خارجى اســتفاده كنيم و اين امر با اســتقالل ما تضادى ندارد. 
در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس شوراى اسالمى دولت را مكلف 
كرده اســت تا 65 ميليارد دالر از منابع خارجى براى توســعه طرح ها 

استفاده كند.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت بيان كرد: استفاده از فاينانس براى 
احداث و توسعه طرح ها در قانون برنامه ششم توسعه آمده است و در 
راستاى سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. اين كه مطرح مى شود چقدر 
از منابع خارجى براى پيشرفت طرح ها و پروژه ها در سال گذشته استفاده 
شده اســت بنده دستور مى دهم ليســت آن را تا آخر امروز در اختيار 
نمايندگان قرار دهند. امســال نيز مــا از 65 ميليارد دالرى كه در قانون 
برنامه به دولت اجازه داده شده براى توسعه و احداث طرح ها از فاينانس 

استفاده كند ما سقف 30 ميليارد دالر در نظر گرفته ايم.
وى در ادامه تاكيد كرد: از ســوى ديگر براى اجرايى شدن فاينانس ها 
بايد مراحلى طى شــود و گاهى يكسال طول مى كشد تا سقف مجوز 
گرفته شده عملى شود. آنگاه ما نمى توانيم در بودجه سال بعد بگوييم 
كه فاينانس هاى سال گذشته نبايد در نظر گرفته شود، چرا كه ما براساس 
مجوزى كه مجلس شــوراى اســالمى به ما داده با طرف هاى خارجى 

صحبت كرده ايم و شرايط پس از مدتى فراهم شده است.

فضاى مجمع 
به سمت عدم تصويب FATF است

 رويكرد مجمع تشــخيص به تصويب نشدن پالرمو است و به نظر 
مى آيد كه فضاى مجمع تشــخيص مصلحت اين اســت كه اين لوايح 

تصويب نشود يعنى احساس كردند كه نفعى براى كشور ندارد.
رئيس كميســيون عمران مجلس گفت: به نظر مى آيد كه فضاى مجمع 
تشخيص مصلحت اين است كه تصويب نشود يعنى احساس كردند كه 
نفعى براى كشور ندارد.به گزارش ايلنا،محمدرضا رضايى كوچى گفت: 
با تصويب نشدن آن يك نوع خودتحريمى را پشت سر مى گذاريم يعنى 
تصويبش خودتحريمى است و با تصويب نشدن آن حداقل خودمان، 

خودمان را تحريم نمى كنيم.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين رويكرد مجمع قطعى است؟گفت: 
به نظر مى رسد كه رويكرد عدم تصويب FATF در مجمع وجود دارد.

رضايى در واكنش به اظهارنظر برخى اخبار كه مى گويند شوراى نگهبان 
پالرمو را تاييد كرده است، گفت:  نه تاييد نكرده است.

لت
دو

عي
خبردفا

3600 ميليارد تومان اوراق مالى سال آتى 
به فروش مى رسد

 موضوعــى با عنــوان بدهى دولت يا بدهى به بنگاه هــاى تعاونى و ايجاد 
اشــتغال و كارآفرينى در خصوص بند 2 از ماده 29 قانون اجراى سياست هاى 

كلى اصل 44 قانون اساسى وجود ندارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتى دارايى هاى مالى را واگذار مى كنيد 
از آن محل يك درآمد ايجاد مى شود، براى سال 98 در اليحه بودجه و مصوبه 
كميسيون تلفيق قرار است ســه هزار و 600 ميليارد تومان اوراق مالى و سهام 

كارخانه جات را به فروش برسانيم.
به گــزارش ايرنا، محمدباقر نوبخــت افزود: آنچه در مــاده 29 قانون اجراى 
سياست هاى كلى اصل 44 مى گويد 30 درصد از درآمد حاصل از واگذارى ها 

را به تعاونى ها بدهند.

آمريكايى ها جنگ اقتصادى بر ضد ايران
 به راه انداخته اند

 آمريكايى ها جنگ همه جانبه اى از جمله جنگ اقتصادى بر ضد ايران به راه 
انداخته اند و ما براى مقابله با آن بايد بينديشيم.

رئيس دانشــگاه عالى دفاع ملى گفت: نظام مالى جهانى كه از پس رژيم ها و 
كنوانسيون هاى مختلف شكل گرفت و قدرتى كه امروز قدرت آمريكا و نظام 

سلطه است بر اساس اين ساختارها نهادينه شده است.
به گزارش ايرنا، احمد وحيدى اظهار داشــت: ساختارها و نهادهاى بين المللى 
ايجاد شــد و نظام هاى ســلطه بر باالى سر آن نشســتند و بر اساس آن يك 

حكمرانى تمام عيار را در دنيا ايجاد كردند.
وى گفت: مسئله جهانى ســازى يك امر قطعى است و نظام هاى برتر قواعد 

آن را ايجاد مى كنند.

حقوق مديران مجلس در سامانه دستمزد درج 
نمى شود

 يكى از نقاط ضعف اين سامانه در مجلس، عدم درج حقوق مديران مجلس 
است.سخنگوى هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: دستمزد نمايندگان ثابت 
است و در ســال 97 نيز افزايش نيافت؛ وكالى ملت بين 6 تا 7 ميليون تومان 

حقوق دريافت مى كنند.
به گزارش مهر، محمد جواد جمالى بيان كرد:اگر نمايندگان در جلسات نوبت 
عصر و شب حضور يافته و يا در جلسات طوالنى كميسيون ها شركت كنند و يا 
به ماموريت هاى داخل كشور بروند، اضافه كارى و حق ماموريت دريافت نمى 
كنند.وى اظهارداشــت: حقوق مديران مجلس از حقوق نمايندگان بيشتر است 
اما بر روى سامانه حقوق و دســتمزد درج نمى شود البته قول داده اند حقوق 

مديران نيز روى اين سامانه بيايد.

طرح روز

اينفوگرافيك: ايسنا

 ملت ايران در 22بهمــن كار بزرگى را 
انجــام دادند و ملتى كه در صحنه اســت، 

دشمن هيچ آسيبى نمى تواند به او برساند.
رهبــر معظم انقالب در ديــدار هزاران نفر 
از قشــرهاى مختلف مردم استان آذربايجان 
شــرقى فرمودند: من در پايان بيانيه اخير، از 
مردم براى راه پيمايى 22بهمن تشــكر كردم 
لكن اين تشــكر خيلى كمتر از چيزى است 

كه حق مردم ايران است.
به گزارش ايرنــا ،حضرت آيت ا... العظمى 
خامنــه اى، بيــان كردند: ملت ايــران در 
22بهمــن كار بزرگى را انجــام دادند. بنابر 
گزارشــى كه دادند تقريبا در همه ى كشور، 

جمعيت بيشترى آمده بود.
ايشان خاطرنشان كردند: البته دشمنان كتمان 
مى كنند كه ميليون هــا نفر به خيابان آمدند، 
اما اين را مى فهمند و همه مى دانند ملتى كه 
اين جور در صحنه است، دشمن هيچ آسيبى 

نمى تواند به او برساند.
رهبر معظم انقــالب فرمودند: خدا مردمى 
را كه اين جور از كشور خود دفاع مى كنند، 
مورد لطف و مرحمت قرار مى دهد. يك عده 
هم خودشان ضعيف شــده اند و مى گويند 
انقالب ضعيف شده؛ آنان ضعف هاى خود 

را به ملت نسبت مى دهند.
ايشان فرمودند: يك نكته درباره اين جوانانى 
كه در راه امنيت كشــور جــان خود را فدا 
كردند بگويم: اين حــوادث بايد ما را آگاه 
كند كه امنيت به چه قيمتى به دست مى آيد.

رهبر معظم انقــالب تصريح كردند: برخى 
كســانى كه از امنيت كشور استفاده مى كنند 
و كار و ورزش و... خود را انجام مى دهند و 
بعد نمكدان مى شكنند، بدانند امنيت از اين 
راه به دســت مى آيد. يادمان نرود كه امنيت 
چطور به دســت مى آيد. 22بهمــن با اين 

عظمت با امنيت به پايان رسيد.
ايشــان فرمودنــد: درود خدا بــر آن ها و 
درود خدا بر ملت شــهيدپرور اصفهان كه 
آن تشــييع را به راه انداختند. درود خدا بر 
سپاه پاسداران و همه  عناصر حافظ امنيت و 

نيروى انتظامى و ديگران.
ديگرى  بخــش  در  انقالب  معظــم  رهبر 

دوست  مسئوالن،  فرمودند:  بياناتشــان  از 
و دشــمن را بشناســند و فريب نخورند. 
دشــمن گاهى دندان نشان مى دهد، گاهى 
مشــت مى زنــد و گاهى لبخنــد مى زند؛ 
اين ها فرقى ندارنــد و لبخند آن ها هم از 

سر دشمنى است.
ايشان افزودند: در دل هاى نجس و سرشار 
از كينه آن ها نســبت به اســالم و جمهورى 
اسالمى دشمنى است. دشــمنى آمريكا كه 
آشكار اســت؛ اروپايى ها هم امروز خدعه 
مى كننــد. من نمى گويم چــه كار كنند، اما 
مسئوالن مواظب باشــند مخدوع نشوند و 
فريب نخورند. به نام اينكه حاال يك كارى 
بكنيم، كشور را دچار مشكل نكنند؛ بدانند 

دست خدا باالى دست هاست.
رهبر انقالب با اشــاره به اين كه  شكست 
كنفرانس ورشــو نشانه ضعف دشمن است 

، تاكيــد كردند: آبروى 
سران برخى كشورهاى 
خليج فارس كه با رژيم 
صهيونيســت و آمريكا 
عليه اسالم ايران همپيان 
شدند، بر خاك ريخت.

ايشــان افزودند: دشــمن ما امروز ضعيف 
است. بنده بارها گفتم دشمن نتوان ضعيف 
و بيچاره شــمرد، اما امروز ببينيد كه دشمن 
اصلى مــا يعنى آمريكا گرفتار اســت؛ هم 
گرفتار مســائل داخلى اســت، هم گرفتار 
مســائل خارجى اســت و هم با مسئله ى 

اختالفات سران كشورشان، درگير است.
حضرت آيــت ا...خامنه اى تصريح كردند: 
آمريــكا گرفتار بدهــكارى عجيب دولتش 
است؛ مردم و جوانانشــان دچار افسردگى 
هستند. وضعشان را در سوريه و افغانستان 
و عــراق هــم مالحظــه كنيد.آن وقت اين 
دولتمــردان ضعيف العقــل يــا احمق هاى 
درجه يك عصبانى مى شــوند و خودشان را 
بــه در و ديوار مى زنند و كنفرانس ورشــو 
را تشــكيل مى دهند كه به جايى نمى رسد؛ 
دولت هاى ضعيف و مرعــوِب خود را در 

ورشــو دعوت مى كنند تا عليه ايران برنامه 
بريزند ولى به جايى نمى رسد.

ايشان گفتند: اين ها همه نشانه  ضعف دشمن 
است. وقتى دشمن ضعيف است، هارت و 
پورت مى كنــد. اين هارت و پورت ها نبايد 
توى دل مســئوالن را خالى كند. آن روز كه 
جمهورى اســالمى يك نهــال ضعيف بود 
نتوانســتند كارى كنند، حاال هم كه غلطى 

نمى توانند بكنند.
رهبــر معظم انقالب خاطر نشــان كردند: 
آبروى خيلى از ســران كشورهاى منطقه 
خليــج فارس كه با رژيم صهيونيســتى و 
آمريكا در ورشــو نشســتند و عليه اسالم 
و مســلمين و جمهورى اسالمى هم پيمان 
شدند نيز در اين حوادث بر خاك ريخت. 
البته اين ها پيش ملت خودشان نيز آبرويى 

ندارند.

رهبر معظم انقالب:

ملتى كه در صحنه است دشمن 
هيچ آسيبى نمى تواند به او برساند

خأل قانونى اخذ راى در انتخابات 
پس از ساعت 24 رفع مى شود

 عدم امكان اخذ رأى پس از ســاعت 24 در شــعب انتخابات به 
دليل فقدان قانون، روشن و شفاف نبود كه در صورت تصويب اليحه 
جامع انتخابات در مجلس شــوراى اســالمى، اين خالء قانونى رفع 

مى شود.
ســخنگوى وزارت كشــور گفت: اين موضوع موجب گاليه مردم، 
مجريان، ناظران، وزير كشــور و رئيس جمهورى هم بود كه همواره 
بر رفع اين مشكل قانونى تاكيد داشتند تا با رفع آن بتوانيم نسبت به 
اخذ راى از تمام كسانى كه به شعب اخذ رأى مراجعه كرده اند حتى 

پس از ساعت 24 اقدام كنيم.
به گزارش ايرنا، ســيد سلمان سامانى اظهار داشت: طبق ماده 42 اين 
اليحه اخذ رأى در روز جمعه به مدت 10 ساعت در داخل و خارج 
از كشور انجام مى شود كه در صورت ضرورت، وزير كشور مى تواند 
انتخابات را در سراســر كشــور يا در بعضى از حوزه هاى انتخابيه 
حداكثر تا ســاعت 24 روز جمعه تمديد كند.وى ادامه داد: اعضاى 
شــعبه موظفند پس از انقضاى ساعات اخذ راى تنها پس از اطمينان 
از اخذ راى كليه مراجعه كنندگان به راى گيرى پايان دهند.ســامانى 
همچنيــن گفت: با اجراى اين كار ديگر هيچ يك از مراجعه كنندگان 

بدون اخذ راى در انتخابات به منزل باز نخواهند گشت.

به تماميت ارضى ايران احترام 
مى گذاريم

 پاكستان به حق حاكميت و تماميت ارضى ايران احترام مى گذارد و ما 
اطمينان داريم كه ايران نيز همين سياست را در قبال ما دارد.

وزير امور خارجه پاكستان گفت: جمهورى اسالمى ايران همسايه پاكستان 
است و ما هرگز هيچ مشكلى براى همسايه خود ايجاد نمى كنيم.

به گزارش ايرنا، شاه محمود قريشى بيان كرد: ، اگر مسائلى وجود داشته 
باشــد ما مى توانيم بــا بحث و همكارى به آن بپردازيم، اگر شــواهدى 
درخصوص حمله زاهدان نيز باشد ما آماده ايم تا در صورت مطرح شدن 

آن همكارى مفيد انجام دهيم.
وى افزود: ايران و پاكستان با چنين مسائلى در گذشته نيز روبرو بوده و با 
كمك و همكارى دوجانبه اين مســائل را حل كرده و ما در آينده نيز اين 

روند را ادامه خواهيم داد.

نگاهي به عيدي كارگران درنگاهي به عيدي كارگران در1010 سال اخير سال اخير
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خبـر

همســران شــهدا هم با 
همسران  يادگاران  تربيت 
خود آنهــا را براى انقالب 
اين  شــكوفايى  دوران  و 
كنند  مى  آماده  ســرزمين 
چه بسا همسرانى كه خود 
دارنــده رتبه هاى علمى و 
هستند  كشور  در  سياسى 
الگو  با  هم  آنها  فرزندان  و 
گرفتن از پدران شهيد خود 
در شكوفايى كشور سهيم 

شده اند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبـر

دستگيرى عامالن سايت «يارانه» و ارسال كنندگان 
پيامك انبوه «سهام عدالت»

 معاون امور بين الملل و حقوقى پليس فتا ناجا از پيگيرى براى دستگيرى عامالن 
ايجاد ســايت جعلى YARANEH.COM و ارســال كنندگان پيامك انبوه سهام 
عدالت خبر داد.حســين رمضانى در گفت وگو با ايســنا گفت: سايت جعلى اعالم 
نيازمندى يارانه نقدى به نشانى yaraneh.com ، با اين عنوان كه وابسته به سازمان 
هدفمندى يارانه هاســت، اطالعات هويتى شهروندان نظير كدملى سرپرستان خانوار، 
تعداد اعضاى خانوار، ميزان درآمد و همچنين اطالعات كارت بانكى؛ شــماره كارت، 
شماره حساب، رمز دوم، تاريخ انقضا كارت و CCV۲ دريافت مى شد و طبيعى است 

كه دريافت چنين اطالعاتى با هدف برداشت غيرمجاز از حساب شهروندان است.

ثابت نگه داشتن قيمت دارو خطرناك است 
 رئيس فراكســيون غذا و داروى مجلس با تاكيد بر اينكه «اصرار بر توقف و ثابت 
ماندن قيمت داروها خطرناك است»، گفت: با توجه به شرايط فعلى دولت بايد ساالنه 
قيمــت داروها را به ميــزان ثابت اضافه كند و در عين حــال يارانه اى به بخش دارو 

اختصاص دهد تا به مردم فشار مضاعف وارد نشود.
همايون هاشــمى در گفت وگو با ايلنا، در مورد افزايــش قيمت دارو، گفت: در نظام 
توزيع دارو قسمت سه گانه وجود دارد كه بخشى از آن سودى مشخص را براى توليد 
كنندگان و وارد كنندگان و داروخانه ها لحاظ مى كند. لذا اگر قيمت دارو بر اساس تورم 
و ســاير مؤلفه هاى اثرگذار در حوزه دارو افزايش پيدا نكند قطعاً يكى از اين بخش ها 

ضرر مضاعف خواهد كرد.

مدارس خاص شناسنامه دار مى شوند
 معاون دفتر آموزش متوســطه نظرى وزارت آموزش و پرورش از تهيه شناسنامه 
نظــارت بالينى براى تمامى مدارس خاص (نمونه، فرهنگ، علوم و معارف اســالمى 

و..) خبر داد.
حسين صادقى در گفت وگو با ايسنا، جزئياتى از تشكيل شناسنامه آموزشى و نظارت 
بالينى براى تمامى مدارس خاص اعالم و اظهار كرد: تشكيل شناسنامه نظارت بالينى 
بــراى تمامى مدارس خــاص (نمونه دولتى، شــبانه روزى، فرهنگ، علوم و معارف 
اســالمى و..)، در دست اقدام اســت.وى افزود: اقدامات اوليه و زيرساخت هاى الزم 
به منظور تشــكيل شناسنامه و نظارت بالينى بر فعاليت هاى مدارس آغاز شده است و 

ان شاءاهللا تا پايان سال تحصيلى جارى، به انجام خواهد رسيد.

حذف كنكور از 85 درصد رشته هاى 
دانشگاهى، راه حل عبور از كنكور نيست

 دبيركل شــوراى عالى آموزش و پرورش بــا بيان اينكه معتقديم 
حذف آزمون سراسرى براى ورود به 85 درصد رشته هاى دانشگاهى 
شــروع خوبى اســت اما قطعا راه نهايى حذف كنكور نيست گفت: 
سازمان سنجش به هر دليلى پذيرفت كه سابقه تحصيلى را به رسميت 

بشناسد.
مهدى نويد ادهم در گفت وگو با ايسنا، درباره حذف كنكور سراسرى 
براى ورود به 85 درصد رشــته هاى دانشــگاهى كه مورد نقد برخى 
مســئوالن و كارشناسان قرار گرفته و آن را حذف ناقص و آسيب زاى 
كنكور تلقى مى كنند اظهار كــرد: ما نيز معتقديم اين راهكار، راهكار 

نهايى حذف كنكور نيست، اما شروع خوبى است.
وى افزود: ســازمان سنجش به هر دليلى پذيرفت كه سابقه تحصيلى 
را به رسميت بشناسد و برخى پذيرش هاى دانشگاهى كه در عمل با 
احتساب سابقه تحصيلى در سال هاى گذشته انجام مى داد را علناً و به 
طور رسمى اعالم كند و سابقه تحصيلى را مبناى پذيرش در 85 درصد 

رشته هاى دانشگاهى قرار دهد.
دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش با ابراز خرسندى از باز شدن 
اين مسير، درباره اشــكاالت اين نوع پذيرش در دانشگاه ها گفت: ما 
اميدواريم با كارشناسى بيشتر و حل آسيب ها و مشكالت احتمالى كه 
اين طرح خواهد داشــت روزبه روز سير تكاملى خويش را طى كرده 
و به مرحله اى برسيم كه بتوانيم غول كنكور را حذف كنيم و استرس 
و اضطرابى كه در ميان دانش آمــوزان وجود دارد را كاهش داده و به 

حداقل برسانيم.
نويد ادهم افزود: در اين مســيرى كه باز شده دانش آموزان مى توانند 
در يك فرايند عادى و بانشــاط درس بخواننــد و امتحان بدهند. به 
اين ترتيب آنها كه پذيرش شــوند وارد دانشگاه شده و هركس تمايل 

نداشت وارد بازار كار شده و مسير خود را طى مى كند.
وى با بيان اينكه مى پذيريم كه نياز است در برخى رشته هاى دانشگاهى 
يك مالك ســنجش داشــته باشــيم گفت: كنكور به شيوه معمولش 
مى تواند براى اين درصد اندك اعمال شود؛ اما اينكه همه دانش آموزان 
را به بهانه كنكور در يك آزمون نفس گير دو سه ساعته شركت دهيم و 

هزينه هاى سنگينى بر خانواده ها تحميل كنيم مطلوب نيست.
دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش ادامه داد: گزارش هاى بسيارى 
به دست ما مى رسد مبنى بر اينكه بسيارى خانواده ها از مخارج زندگى 
روزمره خود مى زنند و خرج آمادگى فرزندشان براى كنكور مى كنند. 
اگر حذف كنكور از 85 درصد رشــته هاى دانشــگاهى باعث كاهش 
آسيب هايى از اين دست بشود، مى توانيم آن را اقدامى قابل دفاع بدانيم.

كيفيت آموزش در ايران پائين است
 در شــاخص كيفيت آموزش در رتبــه بندى بين المللى وضعيت 

خوبى نداريم  بايد تالش بيشترى انجام دهيم.
به گزارش شبســتان، فريبرز درتاج، گفــت: على رغم چالش هايى كه 
آموزش و پرورش در دنيا دارد ما تقريبا در بســيارى از شــاخص ها 
زودتر از موعد مقرر رسيده ايم. همانند نرخ با سوادى، رتبه هاى المپياد 

علمى.
رئيس انجمن روانشناســى تربيتى افزود: يكى از پارامترهاى كيفيت 
بودجه اى اســت كه براى آموزش معلم ها تخصيص مى دهند. صرف 

هزينه در آموزش و پرورش سرمايه گذارى است.
 درتاج با بيان اينكه يكى از داليل موفقيت كشــورهاى پيشرفته توجه 
به يافته هاى علمى است گفت: تحقيقات نشان مى دهد، استعداد يعنى 
مــواد خامى كه در رده ســنى پاينتر در اختيار كــودك قرار مى گيرد . 
تحقيقات در حوزه بهره هوشى نشان مى دهد، ميانگين بهره هوشى در 

هر نسل بهتر شده اما وضعيت ما بهتر نشده است .
وى تاكيد كرد: تحقيقات نشــان مى دهد انســان هاى باهوش بيشــتر 
استدالل هاى غلط، خودمحور و احساس همه چيز دانى دارند. دنيا به 

سمت تربيت انسان هاى خردمند تا باهوش رفته است.
نايب رئيس مجلس شــوراى اسالمى يكى از شاخص هاى رتبه بندى 

مدارس در دنيا را مهارت آموزى نام برد.
وى ادامه داد: در مرحله اجراى فعاليت ها در مدارس مشــكل داريم. 
بايد تنوع مدارس وجود داشته باشد باشد. اما مدارس غيردولتى با حق 

آزمون يا 5 درصد باال دانش آموز جذب نكنند.

شوت ورزشي: قشون كشي ارتش سرخ به ورزشگاه آزادي 
 ارتش در برابر ورزشكاران!

هكمتانه: بازى هاى سرنوشت ساز در پيش رو داريم 
 يعنى همه چيز به اين فوتبال بنده؟

هكمتانه: خواب ننه سرما
 بيدار نمى شه كه!! 

شروع: برنامه ريزي براي افزايش پايه پولي مواد 
 همه برنامه ها براى افزايش قيمتهاست!!

اصالحات: آمار ازدواج كودك همسران رو به افزايش است
 الاقل اينجورى بى شوهر نمى مونن!! 

شهروند: دستفروشان فقط كاالهاي ايراني بفروشند 
 مگه جز اين هم توانش رو دارن!!

كسب و كار: تقالي دالالن در صف گوشت
 اين دالال هم براى خودشون يه صنف بزرگ هستن ها!!

ابرار اقتصادي: آغاز مانور نظارت بر بازار 
 يعنى تازه فهميدن كه نظارتى هم بايد باشه؟!

خبر ورزشي: استقالل برانكو را تهديد كرد 
 حواسشون نيست كه تهديد خودش جرمِ!!

ايران: سلطان هاي پولي از كجا آمدند 
 از همونجا كه سالن قير و سكه و ... اومدن!!

رسالت: دستمزد كارگري زير ذره بين!
 اونقدر كمه كه بايد با ذره بين نگاش كنيم!!

صنعت: مردم قيد خريد را زدند
 خيال خودشون و ما رو راحت كردن!!

شرق: ماجراي شبانه نارمك!!!
 چى مى تونه باشه اين وقت شب؟!!

اعتماد: همه هزينه ها براي گوسفند 
 1- بزاريمشون پشت ويترين نگاشون كنيم2- لباسشون روبگيريم 

برا عيد بپوشيم3-شيرشون رو بدوشيم4-يه لقمه چربشون كنيم؟!!
قدس: پاس خودروسازان روي پدال گاز قيمت

  اين قيمتها هم براى خودش داستانى شده ها!!

حمايت از توليدات بومي
 خواسته شركت هاي دانش بنيان 

 مراكز رشــد دانشگاه بوعلي سينا در راستاي ارزش آفريني و تجاري 
كردن ايده هاي ارزشمند دانشجويان و صاحب ايده و با رويكرد افزايش 
توانمندي، ايجاد و توســعه كســب و كار، احياي روحيه كار تيمي و 
طراحي محصول اقدام به حمايت از تيم هاي نوپا و استارتاپ ها مي كند. 
مديرعامل شركت رايان پژوهان الكترونيك هگمتانه گفت: ايده و طرح 
توسط هسته ها و شركت هاي مستقر در مركز رشد دانشگاه بوعلي سينا 
تجاري سازى شده  وموفق به كسب عنوان فناوران برتر استان شده اند.

به گــزارش همدان پيام،مهدي عــرب زاده در خصوص حمايت هاى 
مركز رشد دانشگاه بوعلى ســينا افزود: امكانات و خدمات براي رشد 
سريع استارتاپ ها فراهم است و خدماتي از قبيل فضاي كاري مشترك، 
مشاوره هاي عمومي، برگزاري نمايشگاه ها، ارائه فضا، دسترسي سريع 
به زيرساخت ها ى اطالعاتي و ارتباطي در اختيار تيم هاي پذيرش قرار 

مي گيرد.
وي هدف برگزاري نمايشگاه ها توسط مركز رشد دانشگاه بوعلى سينا 
راجذب سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي دانست وگفت: نمايشگاه ها 

باعث تقويت و افزايش ارتباط بين دانشگاه و صنعت مى شود.
عرب زاده ادامه داد: حمايت از توليدات بومي درخواســت شركت هاي 
دانش بنيان اســت كه اين كار باعث سودآوري، مديريت قيمت ها، رفع 

نياز ارگان ها شده و پشتيباني از محصوالت راحت تر انجام مى شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: شركت رايان پژوهان الكترونيك هگمتانه 
با تيم مهدي عرب زاده، محمد عرب زاده و سبحان عبدالملكي با 2 طرح 
تجارى رديابي خودرو، اشــياء و اشــخاص و سامانه درخواست پيك 
بر روي  AVLموتوري و وانت بار(آنى پيك) و يك ايده فناورانه سيستم

بستر راديويي موفق به كسب عنوان فناوران برتر استان گرديدند.

 در تقويــم رســمى كشــور، روز 13
و  مــادران  تكريــم  روز  جمادى الثانــى، 
همســران شــهدا نام گرفتــه و علت اين 
نامگذارى اين اســت كه ”ام البنين“ همسر 
حضــرت اميرالمومنين(ع) و مادر حضرت 
ابوالفضل العباس در چنين روزى روى در 
نقاب خاك پيچيد و از اين جهان كوچيد و 

در جوار رحمت حضرت حق آرميد.
اين روز، روزِ  تكريم مادرانى اســت كه به 
نداى پيــر و مراد خود، معمار كبير انقالب 
اســالمى حضرت امام خمينى (ره) لبيك 
گفته و زينب گونه در حماســه هشت سال 
دفاع مقدس با تشويق همسران و فرزندان 
برومنــد خود آنها را براى حضور در جبهه 

ها آماده و آنها را تشويق مى كردند.
هنوز هم ملت ايران 8 ســال دفاع مقدس 
و شهادت شمار زيادى از جوانان اين مرز 
و بوم را در كنار حوادث تروريســتى بعد 
از انقــالب كه فقط همين امســال در رژه 
نيروهاى مســلح در روز ارتش در شــيراز 
و نيــز چند روز پيش خــودروى انتحارى 
دشمنان براى ســربازان دلير سپاه ايران در 
مرز سيستان و بلوچستان كه باعث شهادت 
28 تن از جوانان كشــور شــد را فراموش 
نكرده انــد داغى كه هر از چنــد گاهى با 
حمله دشمنان تازه مى شــود و دل مادران 

و همسران شهدا را مى آزارد.
به راستى بازماندگان اين شهداى گرانقدر با 
وجود از دست دادن پدران خود چگونه به 
زندگى ادامه خواهند داد آيا جز اين است 
كه همســران شــهدا بايد 2 نقش و 2 نوع 
مســئوليت را در خانه و خانواده بر عهده 

بگيرد؟
مســئوليت جامعه در قبــال اين خانواده ها 
كه عزيزانشــان را براى حفظ امنيت ايران 

اسالمى از دست داده اند چيست؟
رهبر فرزانه انقالب چندى پيش در بيانات 
خود فرمودند آيا ميدانيد وقتى شــما شبها 
به خواب راحت مى رويــد و يا عزيزانتان 
را با خيال راحت به مدرســه و يا دانشگاه 
مى فرستيد و يا اينكه براى تفريح در پارك 
ســفره پهن مى كنيد دالورمــردان ايران در 
مرزها چه مى كشند تا اين امنيت براى شما 

حاصل شود؟
بر كســى پوشــيده نيســت كه اگر ايثار و 
شهامت، شــجاعت، صبر و استقامت اين 
شير زنان ايران زمين نبود، خدا مى دانست 
چه بر ســر نهال نو پــاى انقالب مى آمد، 
ايــن دالور زنان بودند كه فرزندان جوان و 
نوجوان خود را براى خط مقدم جبهه آماده 
مى كردند و براى دفاع از واليت سينه سپر 
مى كردند تا يك وجــب از خاك مقدس 
اين ســرزمين در دست دشــمن تا دندان 

مسلح نيفتد.
اگر حماسه همســران شهيدان كه بسيارى 
از آنان نوعروس بودند، نبود معلوم نيست 
چه بر سر اين خاك مى آمد اما آنها مردان 
و همســران خود را همچون رباب، ليال و 
زينــب كبرى براى حضــور در خط مقدم 

جبهه تشويق مى كردند.
راســتى چه روز مباركى را روز تكريم از 
اين شير زنان و دالور زنان تاريخ در تقويم 
ناميده اند روز وفات زنى كه پســران خود 

و  برادر  چاك  ســينه  را 
مقتداى خود ساختند.

امر  به  البنين  ام  پســران 
مادر و با رغبت و اشتياق 
هر چه تمام تر، به عنوان 
محافظان و حاميان برادر 
و امام خود، رهسپار مكه 

شدند.
ام البنيــن كــه در ايــن 
و  واكنش  منتظــر  زمان 
دســتور امام زمان خود، 
اتفاقات  اين  به  نســبت 
بود، پيوســته در جريان 
واكنش  و  مدينــه  اخبار 
امــام قرار مــى گرفت. 
قصد  امام  كــه  هنگامى 
مكه كرد، پسران خويش 

را جهــت همراهى و محافظــت كردن از 
امام حســين(ع) و اهل بيــت او، به همراه 
ايشان به مكه فرستاد و خود چونان مردى، 
سرپرستى تنها عروس و نوه خود در مدينه 
را به اميد برگشــتن امام و يارانش از مكه، 

به عهده گرفت.
ام البنيــن مادر حضرت ابوالفضل در مدينه 

بود كه به او خبر دادند در حادثه كربال هر 
چهار پسرت شهيد شدند.

ايــن زن بزرگوار به قبرســتان بقيع مى آمد 
و بــراى فرزنــدان خودش نوحه ســرايى 
مى كرد. نوشــته اند نوحه  سرايى اين زن آن 
قدر دردنــاك بود كه هر كس مى آمد گريه 
مى كرد. او در نوحه  سرايى اش گاهى همه 
فرزندانش و گاهى ارشــد آنها را كه عباس 

بن على(ع) بود، ياد مى كرد.
حضــرت ابوالفضــل، هم از نظر ســنى و 
كماالت  نظــر  از  هــم 
ارشد  جسمى،  و  روحى 

فرزندانش بود.
در سالروز وفات ام البنين 
كه روز تكريم مادران و 
همسران شهدا نام گرفته 
است، ايثار و فداكارى و 
صبر و پايدارى مادران و 
هشت  شهيدان  همسران 
ســال دفاع مقــدس را 
گرامى مى داريم و اوراق 
تاريخ را به نام گذشت ها 
تالش هاى  و  خلوص  و 
آنــان مزيــن مى كنيم و 
بانوان  ايــن  عملكــرد 
فــداكار را پشــتوانه اى 
قرار  امروز  نســل  براى 

مى دهيم.
حماســه  اولين  شــهدا  مادران   

سازان سياسى كشور
مادران و همسران شــهدا در طول 8 سال 
دفاع مقدس حماسه هاى جاويدى ساختند 
كه قلم توانايى نوشــتن آن نيست و تاريخ 
هميشــه از آن يــاد خواهد كــرد. آنان با 

صبر و اســتقامت خود دشواريها را تحمل 
كردند و هم اكنون نيز در تمام عرصه هاى 
مختلف كشــور حضورى پررنگ دارند و 
ديگر بانوان كشور را پيوسته به اين حضور 

تشويق مى كنند.
همســران شــهدا هم با تربيت يــادگاران 
همسران خود آنها را براى انقالب و دوران 
شــكوفايى اين سرزمين آماده مى كنند چه 
بســا همســرانى كه خود دارنده رتبه هاى 
علمى و سياسى در كشور هستند و فرزندان 
آنها هم با الگو گرفتن از پدران شهيد خود 

در شكوفايى كشور سهيم شده اند.
اين مادران و همســران از نســل جديد و 
بانوان كشــور انتظار رعايت عفت را دارند 
و انتظار دارند تا هنگام ظهور حضرت ولى 
عصر (عج)، انقالب، كه امانت ارزشمندى 
اســت به نحو شايســته اى بــا اطاعت از 
واليــت و حرمــت خون شــهدا حفظ و 

نگهدارى شود.
با توجه به گذشت چند دهه از اين انقالب 
و فراز و نشــيبهاى آن، كشــتى پر تالطم 
انقالب هنوز دســتخوش هجوم اهريمنانى 
اســت كه پيوسته از لحظه پيروزى و شكل 
گيرى آن تاكنون دســت از توطئه برنداشته 
و از طــرق مختلف در پــى ضربه زدن به 
ارزشهاى انقالب هستند تا ديروز با توپ و 
تانك و سالحهاى مدرن در مقابل ما صف 

كشيده بودند و اينك با حربه فرهنگى.
آرى دشمن ديد كه با وجود شيرزنان ايران 
زمين و جوانان برومنــدش نمى تواند قد 
علم كند، با ارزشهاى دينى، ملى و فرهنگى 
ما مقابله مــى كند اما زهــى خيال باطل، 
جوانان و بانوان ما هميشــه در خط مقدم 

واليت و ارزشهاى خود هستند.

 رئيس گروه پيشگيرى از اعتياد سازمان 
بهزيستى كشــور از اجراى فاز دوم طرح 
«پازك» در 500 محله شــهرى و روستايى 
به منظور پيشگيرى از اعتياد زنان و كودكان 

خبر داد.
ماريت قازاريان در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه طرح «پازك» اقدام ويژه اى است 
كه به موضوع «پيشگيرى از اعتياد در زنان 
و كــودكان» مى پردازد، افــزود: اين طرح 
شامل فعاليت هاى پيشــگيرى از اعتياد در 

500 محله شهرى و روستايى است.
وى با بيــان اينكه اين طرح در فاز اول در 
12 اســتان اجرا مى شــود، اظهار كرد: دو 
گروه زنــان و كودكان به اين دليل انتخاب 
شــده اند كه گروه هاى آسيب پذير جامعه 
هستند و نســبت به گروه هاى ديگر بيشتر 

در معرض آسيب قرار مى گيرند.
رئيس گروه پيشــگيرى از اعتياد سازمان 
بهزيســتى كشور با اشــاره به اينكه از اين 
500 محلــه در ابتدا يك شناســنامه كامل 
محلى تهيه شده اســت، تصريح كرد: در 
واقع يك دارايى ســنجى كامــل و جامع 
از 500 محله اى كه توســط خود استان ها 

انتخاب شده، تهيه شــده است. همچنين 
محالت مذكور نقاط خيلى آلوده نيســتند، 
چراكه قرار اســت كارهاى پيشگيرى در 
ســطح اوليه در آنها انجام شود و اگر الزم 

بود وارد سطح دوم و سوم شويم.
قازازيان افــزود: بنابرايــن محله هايى در 
استان ها انتخاب شــدند كه امكان فعاليت 
سطح اول پيشــگيرى در آنها وجود داشته 

باشد.
وى بــا بيــان اينكــه در حــال حاضــر 
شناســنامه هاى هر محله تهيه شده است، 
گفت :500 شناســنامه كامــل و جامع از 
ســوى تســهيل گران محلــه اى به كمك 
خود بهزيســتى اســتان ها تهيه شده و فاز 
دوم اين طرح نيز كه در حال اجراســت، 
شــامل مصون ســازى كودكان زير سن 
اســت.  مذكور  محله هــاى  در  دبســتان 
رئيس گروه پيشــگيرى از اعتياد سازمان 
بهزيســتى با اشــاره به اينكه ايــن كار به 
دو شيوه انجام مى شــود، گفت: اگر محله 
مورد نظر مهدكودك داشــته باشــد، اين 
طرح در مهدكودك مذكور اجرا مى شــود. 
اين درحاليســت كه اتفاقاً بسيارى از اين 

محالت مهدكودك ندارند و بچه هاى زير 
دبستان از مهدكودك رفتن محروم هستند 
و بسيارى اوقات هم بضاعت مالى آنها اين 

اجازه را به آنها نمى دهد.
قازاريــان ادامه داد: در ايــن محالت هم 
اين گروه ها شناســايى مى شــوند و براى 
آنهــا و والدينشــان طرح مصون ســازى 
در برابــر اعتياد در محيط مناســبى كه در 
همان محالت است كه معموالً يك محيط 
فرهنگى مثل كتابخانه مدرســه و... است 

اجرا مى شود.
به گفتــه وى در اقدامى ديگــر نيز براى 
همســران افراد معتــاد پكيج هاى خاص 
ساختاريافته اى تهيه شده است كه اين پكيج 
به شــكل 8 جلسه براى آنها اجرا مى شود. 
در اين آموزش ها همســران افــراد معتاد 
شــركت مى كنند تا از طريق آموزش هاى 
الزم توانمند شــوند و به آنها آگاهى داده 

شود.
رئيس گروه پيشــگيرى از اعتياد سازمان 
بهزيستى كشور تاكيد كرد: بنابراين هدف 
از اين كار توانمندســازى زنــان از طريق 
اطالعات پيشــگيرانه است تا از مشكالت 

جدى و پيچيده تر در خانواده پيشــگيرى 
شود.

بــه گفته قازاريــان براى ايــن دو اقدام 
پكيج هــاى ويــژه تهيه و آموزشــگرانى 
آماده شده اســت و اين فاز نيز در حال 

اجراست.
رئيس گروه پيشــگيرى از اعتياد سازمان 
بهزيســتى كشــور تصريح كرد: اين طرح 
در 12 اســتان از جمله لرستان، آذربايجان 
غربى، آذربايجان شرقى، خراسان جنوبى، 
چهارمحال  كرمــان،  هرمــزگان،  همدان، 
بختيارى و... اجرا مى شود و قرار است طى 
ســال آينده تعداد اين 12 استان به تدريج 

بيشتر شود.
قازاريان با بيان اينكه اين استان ها براساس 
شــاخص هاى ويژه اى انتخاب شده اند كه 
تنها شــامل بزرگى و وســعت آنها نبوده 
است، اظهار كرد: در فاز بعدى قصد داريم 
پكيج ها را حتى براى زنانى كه فرد معتادى 
در خانــه ندارند تهيه كنيــم و كارزارهاى 
رســانه اى ويژه اى نيز در هــر محله اجرا 
شــود. به اين ترتيب در نهايت مى خواهيم 

500 محله پاك داشته باشيم.

مادران و همسران شهدا 
ادامه دهنده راه مردان آسمانى

500 محله آسيب خيز شناسنامه دار شدند

مهلت مجدد ثبت نام كنكور ارشد 98 
آغاز شد

 مهلــت مجــدد ثبــت نــام و ويرايــش اطالعــات در آزمون  
كارشناسى ارشد 98 آغاز شــده و داوطلبان تا چهارشنبه اول اسفند 

فرصت دارند در اين آزمون ثبت نام كنند.
به گزارش مهر، اطالعات ثبت نامى داوطلبان، روى پايگاه اطالع رسانى 

اين سازمان به نشانى: www.sanjesh.org  قرار مى گيرد.
داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسى ارشــد ناپيوســته سال 
1398 دانشگاه ها و موسســات آموزش عالى دولتى و غير دولتى و 
دانشــگاه آزاد اسالمى و همچنين بيســت و چهارمين دوره المپياد 
علمى- دانشــجويى كشــور مى توانند در روزهاى 28 بهمن تا اول 
اسفند اطالعات ثبت نامى خود را مشاهده كنند و در صورت نياز آن 
را ويرايش كنند.آن دســته از داوطلبانى كه در موعد مقرر (16 تا 25 
آذر 97) موفق به ثبت نام نشــده اند نيز مى توانند در در روزهاى 28 

بهمن تا اول اسفند در آزمون ثبت نام كنند.
آزمون  كارشناسى ارشــد ناپيوسته سال 1398 در تمامى دانشگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالى دولتى و غيردولتى از جمله دانشگاه آزاد 
اسالمى و بيســت و چهارمين المپياد علمى- دانشجويى كشور در 

روزهاى پنجم و ششم ارديبهشت ماه 98 برگزار مى شود.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326002001050 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاي نصرت اله صالحي فرزند محمدعلي به شــماره شناسنامه 93 صادره از 
كبورداهنگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 178798/59 مترمربع پالك 
فرعي 246 اصلي واقع در قراگل خريدارى از مالك رســمى آقاي محمدعلي 
صالحي محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 282)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 
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فرماندارى براى تنظيم بازار ورود كرده 
است

 معاون سياسى و اجتماعى فرماندار همدان تأمين معيشت مردم را 
از مهمترين مقوله هاى تنظيم بازار دانست و گفت: فرماندارى نيز همراه 

با ستاد تنظيم بازار براى نظارت بر بازار ورود كرده است.
على اصغر ناظرى پور در خصوص وضعيت بازار و نظارت بر كم فروشى 
و گرانفروشــى اظهار كرد: فرماندارى نيز در حوزه برنامه ريزى ورود 
كرده زيرا يكى از وظايف آن بررســى مستمر قيمت ها و گزارش آن 

به استاندارى است.
وى بــا بيــان اينكــه ســتاد تنظيــم بــازار اســتان وظيفــه تنظيم بــازار را 
دارد بــه فــارس گفــت: هيــأت دولــت در كشــور مســؤوليت تنظيــم 
بــازار و نظــارت را بــه ســتاد تنظــم بــازار اســتان واگــذار كــرده و 
تصميم گيــرى در ايــن زمينــه بــا ايــن ســتاد اســت كــه فرمانــدارى 
نيــز در آن عضــو اســت.معاون سياســى و اجتماعى فرمانــدار همدان 
ادامــه داد: اتــاق اصنــاف، صنعــت معــدن و تعزيــرات دايــم مــوارد 
را رصــد كــرده و نظــارت مى كننــد هــر چنــد مســايل و مشــكالت 
كشــورى نيــز در ايــن امــر دخيــل اســت.وى بــا بيــان اينكــه طــى 

ــادآور  ــوده اســت، ي ــه تخلفاتــى نيــز ب بررســى هاى صــورت گرفت
ــه تخلفــات در تعزيــرات بررســى شــده  شــد: مرجــع رســيدگى ب
ــراى رســيدگى گــزارش مى شــود.ناظرى پور  ــاق اصنــاف ب ــه ات و ب
افــزود: دامپزشــكى، تعزيــرات و مركــز بهداشــت بــه صــورت دائــم 
ــازار هســتند و عــالوه بــر فرمانــدارى ســاير  پيگيــر نظــارت بــر ب

ــد. ــام مى دهن ــى هاى الزم را انج ــز بررس ــاط ني نق
ناظرى پور تأمين معيشــت مردم را از مهمترين مقوله هاى تنظيم بازار 
دانســت و گفت: ستاد تنظيم بازار براى تأمين معيشت مردم از طرف 

دادستانى و تعزيرات پيگيرى الزم را دارند.

نماينده همدان در مجلس: 
كليات بودجه 98 شفاف نيست

 عضو هيأت رئيســه كميســيون اصل 90 مجلس مخالفت خود با 
كليات بودجــه 98 را اعالم كرده و گفت: حق مردم در اين اليحه ادا 

نشده و توجه به معيشت جامعه مغفول مانده است.
امير خجســته افزود: كليات بودجه شفاف و روشن نيست و مواردى 
چون همسان سازى حقوق بازنشســتگان، نظام رتبه بندى معلمان و 

توجه به قشرهاى آسيب پذير در آن ديده نشده است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با تأكيد بر 
لزوم شفاف ســازى كليات بودجه بيان كــرد: نه تنها وضعيت بودجه 
شركت هاى دولتى شفاف نيســت بلكه در مورد فرارهاى مالياتى هم 

كارى انجام نشده است.
خجســته با اشــاره به بدقولى دولت براى توجه به معيشت مردم و 
رسيدگى به فرهنگيان در اليحه بودجه گفت: افزايش بى رويه قيمت ها 
مردم را زير فشار اقتصادى خرد كرده درحالى كه بودجه 98 متناسب 

با اقتصاد مقاومتى بسته نشده است.
وى بيان كرد: جاى تعجب دارد كه چرا هيأت رئيسه مجلس پس از دو 
هفته انتظار در حالى كليات بودجه را تصويب كرد كه ابهامات فراوانى 
در آن وجود دارد و به معيشت مردم هم توجه نشده و اميد مى رود در 

بين راه تجديدنظر كند.
رئيس فراكسيون شــفافيت و مبارزه با مفاسد اقتصادى اعالم كرد:90

هزار ميليارد تومان ماليات معوقه در كشور وجود دارد و ارزش اموال 
مازاد دولت هم 18 هزار ترليون است كه با تعيين تكليف آنها مى توان 
به معيشت مردم كمك كرد. ارزش اين اموال مازاد 11 برابر نقدينگى 
كشور است. وى با تأكيد بر لزوم تجديدنظر در مسئله افزايش حقوق 
تأكيد كــرد: وقتى تورم 50 درصد افزايش يافته، افزايش 20 درصدى 

حقوق، دردى را از قشر حقوق بگير دوا نمى كند.
نماينده مردم همــدان و فامنين در خانه ملت مطــرح كرد: 14 هزار 
ميليــارد دالر مختص واردات كاالهاى اساســى بــا رانت در جامعه 
حاكم مى شــود زيرا روند توزيع آن در جامعه شفاف نيست و دولت 

پيشنهادى در اين زمينه نياورده است.

غزل اسالمي»
 از گفته مســئوالن برمي آيد كه به خاطر 
كمبود گوشت قرمز احتمال گران تر شدن 
آن براي نــوروز 98 وجــود دارد. عالوه 
برگفته هاي رئيس اتحاديه قصابان همدان، 
عباسي، مدير ســازمان تعاون روستاني نيز 
پيش از اين گفته است كه در قيمت گوشت 
قرمــز تا شــب عيد اصالحاتــي صورت 
مي گيرد. اين در حالي اســت كه عاشوري، 
رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، بر وجود مرغ به 
اندازه مصــرف تأكيد كرده و گفته به خاطر 
جوجه ريزي هاي اخير، مرغ به اندازه كافي 
در اســتان توليد مي شــود و قيمت آن نيز 
روبه كاهش مــي رود. حتي طبق گفته هاي 
وي مرغ تا شــب عيد بــه 11 هزار و 500

تومان مي رسد.
البته در حال حاضر گوشت و مرغ تعاوني 
توزيع نمي شــود و طبق اعالم، توزيع آن 
براي روزهاي پاياني ســال موكول شــده 

اســت.آنطور كه گفته مي شود تنظيم بازار 
گوشــت قرمز، مرغ، برنــج، روغن و ميوه 
شب عيد انجام خواهد شــد. استاندار نيز 
در ستاد تنظيم بازار استان گفت كه با توجه 
به جديت دولت در جهت تأمين كاالهاي 
اساســي موردنياز مشــكلي در اين زمينه 
نداريم و اين كاالها به اندازه كافي در بازار 
موجود است اما بايد نظارت بر بازار در ماه 

پاياني سال بيشتر شود. 
 كمبود گوشت قرمز

آنطور كه رئيس اتحاديه قصابان گفت: در 
صورت تأمين نشــدن گوشت مورد نياز و 
مصرفى همــدان احتمال گرانى آن تا پايان 

سال نيز وجود دارد. 
على اكبر ســپهرى وفا افــزود: پايين بودن 
عرضه نسبت به تقاضا مى طلبد از دام هاى 

وارداتى به همدان نيز تخصيص يابد. 
وي اضافه كــرد: در حال حاضر همدان با 
كمبود گوشــت مواجه بوده و اين امر در 

گرانــى آن تاثيــر دارد، بنابراين جبران اين 
كمبود نيازمند واردات 20 تن گوشــت در 

هفته است.
سپهرى وفا بيان كرد: تثبيت و كاهش قيمت 
گوشت در اين استان نيازمند توجه به شبكه 
توزيــع و اختصاص دام هــاى وارداتى به 

همدان است.
وى گفت: طبق گفته مسئوالن ملى روزانه 
50 هزار رأس دام وارد كشــور مى شود كه 
تنها مصرف اســتان تهران 15 هزار رأس 
در روز اســت. رئيس اتحاديــه قصابان و 
آاليــش دامى همدان به ايرنــا گفت: اداره 
كل پشتيبانى امور دام استان دنبال دريافت 
سهميه از گوشت هاى وارداتى به كشور و 

اتحاديه قصابان نيز متقاضى آن است.
به گفته رئيــس اتحاديه قصابان و آاليش 
دامــى همدان، ميــزان مصــرف روزانه 
گوشت قرمز در شــهر همدان 14 تا 15

تن است.

 ذخيره گوشت منجمد براي نوروز
مديرتنظيم بازار ســازمان جهادكشاورزى 
اســتان همدان با اشــاره به كاهش توزيع 
گوشت قرمز، گفت: توزيع گوشت منجمد 
متوقف نشده بلكه توزيع آن كاهش يافته كه 

علت آن ذخيره سازى براى عيد است.
مهدى نجفيان بيان كــرد: حداقل 200 تن 
گوشــت منجمد توسط بخش دولتى براى 
استان همدان براى 20 روز پايانى سال تأمين 

و ذخيره سازى شده است.
وى با اشاره به اينكه گوشت قرمز همچنان 
قيمت بااليى دارد، افزود: با وجود واردات 
دام زنده گوشت قرمز قيمت بااليى دارد به 
طوريكــه قيمت دام زنده 39 هزار تومان و 
گوشــت مخلوط مصرف كننده 73 هزار 

تومان است.
نجفيان با تأكيد براينكــه واردات دام زنده 
نتوانسته در كاهش قيمت گوشت اثرگذار 
باشــد، افزود: قرار است دام كشتار شده به 

استان همدان تحويل داده شود.
وى با بيان اينكــه جلوگيرى از خروج دام 
نيز برروى قيمت ها اثر نداشــته است، به 
ايســنا گفت: از قاچاق دام در اكثر استان ها 
جلوگيرى مى شود و حتى چندين محموله 
گرفته و كشتار و توزيع شده است اما هنوز 

برروى قيمت ها اثرى نداشته است.
مديرتنظيم بازار ســازمان جهادكشاورزى 
اســتان همدان گفت: اميدواريم با واردات 
دام زنده و دپوى دام شــاهد كاهش قيمت 

گوشت قرمز در بازار باشيم.
مرغ  و  گوشــت  به موقع  تأمين   

همداني ها
معاون نظارت و بازرســى سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت همدان هــم گفت: عيد 
نوروز تقاضاى مردم براى گوشــت و مرغ 
بيــن 30 تا 50 درصد افزايش مى يابد كه با 
برنامه ريزى هاى صــورت گرفته، نياز بازار 

استان در اين ايام به موقع تأمين مى شود.
عليرضا شــجاعى روند توليد مرغ در هفته 
گذشته را خوب ارزيابى و عنوان كرد: اين 
افزايش توليد در چنــد روز اخير موجب 
كاهش 8 هزار ريالى هر كيلوگرم از اين كاال 

در بازار شده است.
رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده 
فروشــان همدان نيز در نخستين روز هفته 
جــارى اعالم كرد كه بــا توجه به تحويل 
نهادهاى دامى با قيمــت دولتى و افزايش 
توليد، نرخ مرغ در استان به تدريج كاهش 

مى يابد.
جواد عاشورى بيان كرد: پس از جلسه ستاد 
تنظيم بازار پنجشــنبه هفته گذشته، قيمت 
مرغ آماده طبــخ از كيلويى باالي 14 هزار 
تومان به كمتر از 14 هــزار تومان كاهش 
يافت. وى پيش بينى كرد: قيمت مرغ آماده 
طبخ به هر يك كيلوگــرم 11 هزار و 500
تومان كاهش يابد اما اين كاهش تدريجى 

بوده و به يك باره رخ نمى دهد.
رئيــس اتحاديه مرغ، ماهــى، تخم مرغ و 
پرنده فروشــان همدان گفــت: باال بودن 
جوجه ريــزى و تحويل به موقع نهاده هاى 

دامى در كاهش قيمت مرغ تأثير دارد.
وى درباره توزيع مرغ تعاونى گفت: كمتر 
از يك هفتــه مرغ تعاونى كيلويى 13 هزار 
تومان با هدف تنظيم بازار توزيع شد كه هم 
اينك توزيع مرغ دولتى متوقف شده است.

رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده 
فروشان همدان گفت: روزانه 60 تن مرغ در 

اين شهرستان مصرف مى شود.
  روند كاهشى قيمت مرغ در بازار

مديرتنظيم بازار ســازمان جهادكشاورزى 
استان همدان نيز با اشاره به  كاهش قيمت 
مــرغ در بازار، ادامــه داد: با توجه به اينكه 
جوجه ريزى خوبى در بهمن صورت گرفته 
است پيش بينى مى شود توليدات اسفندماه 
روزانه به 140 تن برسد و روند قيمتى مرغ 

كاهشى باشد.

مهدي نجفيان يادآور شــد: در حال حاضر 
قيمت مــرغ زنده از 10 هزار و 500 تومان 
به 9600 تومان رســيده است و مرغ گرم 
مصرف كننده از 14هزار و 700 به 13هزار 

و 200 تومان كاهش يافته است.
نجفيان با بيان اينكه ذخيره ســازى مرغ در 
سردخانه هاى اســتان خوب است، عنوان 
كرد: تالش مى كنيم ميــزان ذخيره مرغ را 

براى شب عيد بيشتر كنيم.
  واردات هزار تن برنج به همدان 

مديرتنظيم بازار ســازمان جهادكشاورزى 
اســتان همدان يادآور شد: همچنين توزيع 
670 تن شكر دولتى به استان همدان ابالغ 
شــده و هزار تن برنج نيز براى ايام پايانى 

سال تقاضا داده شده است.
 برودت هوا دليل گرانى سبزيجات 
نجفيان با تأكيد براينكه ذخيره سازى پرتقال 
و ســيب شــب عيد نيز انجام شده است، 
درباره افزايش قيمت ميوه و تره بار، گفت: 
سيل خوزستان به مزارع آسيب وارد كرده 
كه همين موضوع باعث افزايش قيمت كاهو 

و سبزيجات شده است.
معاون نظارت و بازرســى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان هم گفت: افزايش 
قيمت سبزيجات ناشى از برودت هوا است 
و با توجه به توقف كشت آن در استان، اين 

روند تا چند هفته ديگر ادامه دارد.
عليرضا شجاعى افزود: پرداخت هزينه باال 
براى حمل و نقل سبزيجات از استان هاى 
جنوبــى به اين منطقــه، از عوامل افزايش 

قيمت اين محصول است.
وي بيان كرد: از سوى ديگر نزديكى همدان 
به تهران موجب تأثير بــازار ميوه و تره بار 
پايتخــت بر روى بازار همــدان و افزايش 

قيمت ها مى شود.
وى ادامــه داد: قيمت اين محصوالت با 
توجــه به گردش پول در تهران بيشــتر 
از شهرســتان ها اســت و اين موضوع 
همدان  در  سبزيجات  نرخ  شده  موجب 
نسبت به اســتان هاى دورتر از پايتخت 

باشد. بيشتر 
معاون نظارت و بازرســى سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت همدان پيش بينى كرد كه 
قيمت ســبزيجات با گرم شدن هوا كاهش 

يابد.
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميــوه و تره بار 
همدان گفت: نــرخ ميوه و تره بار روزانه و 
بر اســاس حجم ورود بار به ميدان فروش 

تعيين مى شود.
محمدرضا كريمى افــزود: قيمت ميوه هر 
روز صبح پس از ورود كاميون هاى حامل 
بار به داخل ميدان ميوه و تره بار و بر اساس 

تجربه بارفروشان تعيين مى شود.
وى اضافــه كــرد: عوامل ديگــرى نظير 
ســرمازدگى و از بين رفتن سر درختى ها 
هنگام بارش تگرگ نيز در كمبود و افزايش 

قيمت ميوه تأثير دارد.

رئيس اتحاديه قصابان هشدار داد

احتمال گراني گوشت 
تا پايان سال

■ وعده اتحاديه مرغ و ماهي به ارزاني مرغ
■ استاندار: كاالهاي اساسي شب عيد به مقدار كافي در بازار موجود است

■ مديرتنظيم بازار سازمان جهادكشاورزى استان همدان: گوشت و مرغ يخي را براي مصرف عيد 
ذخيره مي كنيم  ■ ميوه شب عيد تأمين شده است

بازار داغ پيراهن داخلي در شب عيد
 رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پيراهن، تصميم دولت مبنى بر ممنوعيت 
واردات پوشاك را اقدام اميدواركننده اى دانست كه مى تواند به نفع توليدكنندگان داخلى 

اين محصول باشد.
مجتبــى دروديان در رابطه با بازار شــب عيد پيراهن، بيان كــرد: يكى از دغدغه هاى 
توليدكنندگان اين محصول تأمين مواد اوليه توليد همچون دكمه، زيپ و نخ اســت و با 
وجود آنكه كمبودى در بازار وجود ندارد، اما نوســان قيمت دالر عاملى شده تا قيمت 

مواد اوليه همچون نخ در سال جارى بيش از 10 برابر رشد كند.
وى با بيان اين كه قيمت هر دوك نخ در ابتداى سال 2500 تومان بوده و در حال حاضر 
به 28 هزار تومان افزايش يافته اســت، تاكيد كرد: در شــرايط فعلى براى ادامه حيات 
توليد تمام خريدها به صورت نقدى شده و اين موضوع سرمايه در گردش بسيار زيادى 
را طلب مى كند و اين در حالى اســت كه با رشــد قيمت دالر در ســال جارى سرمايه 
توليدكنندگان به شــدت كاهش يافته است.رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان 
پيراهن به ايسنا گفت: بازار با كمبود مواد اوليه و محصول نهايى مواجه نيست، اما رشد 

قيمت ها شرايط را به سمتى برده كه از ميزان تقاضا در بازار كاسته شده است.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 97/1652  مــورخ 97/11/13 هيــأت اول موضــوع قانــون 
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات 
ــد  ــد فرزن ــي امج ــد خادم ــاي محم ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع مالكان
عزيزالــه بــه شــماره شناســنامه 721 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يك 
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 27/07 مترمربــع جهــت الحــاق بــه پــالك 
1430/83 اصلــي واقــع در بلــوار شــهيد چمــران كوچــه شــهيد كورونــد 
ــده  ــاي اســماعيل ســهرابي محــرز گردي ــك رســمي آق ــداري از مال خري

اســت.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 727)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/15
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326034001268 مورخه 1397/10/12 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي 
كاظم ضمير فرزند محراب به شماره شناسنامه 4020033986 صادره از كبودراهنگ 
در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 113/37 مترمربع تحت 
پالك 1/11873 اصلي واقع در همدان حومه بخش 2 خريداري مع الواســطه از محمد 
ضمير محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 3935)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

موسي حنيفه- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760326034001269 مورخه 1397/10/12 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي 
مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضي آقاي فرامرز ضمير فرزند محراب به شــماره شناســنامه 
183 صادره از كبودراهنگ در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه 
به مســاحت 113/37 مترمربع تحت پــالك 1/11873 اصلي واقع در همدان 
حومه بخش 2 خريداري مع الواســطه از محمد ضمير محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 3933)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

موسي حنيفه
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

آگهي دعوت از مجاورين 
چون آقاي خليل حميدي مالك ششدانگ پالك هاي 
1 و 2و 3 فرعــي از 22 اصلي و پالك 22 اصلي بخش 
97/ن/5635  شــماره  درخواست  برابر  نهاوند  يك 
مورخ 1397/11/10 تقاضاي در قالب صدور سند تك 
برگي پالك فوق را از اين اداره نموده و متقاضي مدعي 
مي باشــند كه مجاورين را نمي شناسند و دسترسي 
به مالكيــن ندارد، لذا به اســتناد كد 914 مجموعه 
بخشــنامه هاي ثبتي در خصوص تعيين طول اضالع 
و مساحت دار كردن اسناد مالكيت و همچنين ماده 
18 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا به 
كليه مالكين مجاور پالك فوق الذكر ابالغ مي گردد كه 
در روز دوشنبه مورخ 1398/1/19 ساعت 12 در محل 
خيابان  شريعتي،  ميدان  نهاوند،  در  واقع  ملك  وقوع 
ابوذر مقابل كفش بال جنب شــهرباني قديم حضور 
يابند. بديهي اســت عدم حضور مجاورين و مالكين 
مشاعي مانع از انجام عمليات نقشه برداري نمي گردد. 
چنانچه نياز به آگهي مجدد باشــد در همين روزنامه 

درج مي گردد.(م الف 244)
جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326002001049 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
آقاي  متقاضى  بالمعــارض  و  مالكانه  تصرفات  كبودراهنگ 
نصرت اله صالحي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 93 
صادره از يك قطعه زمين مزروعي به مســاحت 81793/21 
مترمربع پالك فرعــي 246 اصلي واقع در قراگل خريدارى 
از مالك رسمى آقاي محمدعلي صالحي محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 286)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى مزايده اموال منقول نوبت (اول)
در پرونده كالسه974333/اج ص اجرايى طى نيابت واصله از مجتمع 15 تهران آقاى 
رســول سليمانى فر فرزند قربان محكومند به پرداخت مبلغ 150/049/496 ريال در 
حق اقاى على اكبر قلى نژاد كردآبادى و مبلغ 5/000/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى 
لذا با توجه به اينكه محكوم عليه-عليهما- عليهم نسبت به برائت ذمه خويش اقدامى 
ننموده اين اجرا به درخواست محكوم له- لهما- لهم اقدام به توقيف اموالى به شرح 
ذيل نموده كه در تاريخ 97/11/15 روز چهارشــنبه ساعت10 صبح اقدام به عمليات 
مزايده جهت تاديه دين محكوم عليه-عليهما-عليهم مى نمايد. فلذا كســانى كه 
تمايل به شــركت در مزايده دارند مى توانند در مدت پنج روز قبل از روزى كه براى 
فروش معين شده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند. ضمنا مزايده در دايره 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف همدان برگزار مى گردد (آ)
مورد مزايده يك دســتگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامى 858  ه 94 ايران 99 
كه در حال حاضر در پاركينگ ملت با (مشــخصات خودرو) نوع: سوارى- سيستم: 
پژو- تيپ: GLX۴۰۵  - رنگ : خاكســترى متاليك- مدل: 1388- نوع ســوخت 
بنزين- ظرفيت 750 كيلوگرم- تعداد ســيلندر 4عدد- تعداد چرخ 4 عدد- شماره 
موتور 12487185545 و شماره شاسى 284977 (وضعيت ظاهرى و فنى خودرو در 
زمان بازديد) وضعيت اتاق ســالم- داشبورد سالم- تودوزى سالم- وضعيت ظاهرى 
(شيشه ها، چراغ ها، سپرهاى جلو و عقب ســالم مى باشد) وضعيت موتور سالم- 
وضعيت گيربكس سالم- وضعيت تايرها دو حلقه الستيك جلو 40٪ آج دار و دو حلقه 
الستيك هاى عقب30٪ آج دارد. با توجه به موارد فوق قيمت پايه پژو 405 به شماره 
انتظامى 858 ه 94/ ايران 99 مدل 1388 خاكسترى رنگ در حال حاضر و با شرايط 
فوق به قيمت كارشناســى 220/000/000 ريال معادل بيست و دو ميليون تومان بنام 

رسول سليمانى فر مى باشد٪ (آ)
بديهى است برنده مزايده كسى تلقى مى گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مى 

بايست ده درصدى را فى المجلس و مابقى را ظرف مدت يك ماه تاديه كند (4058)
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139760326007001136 مورخــه 1397/11/10 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 
رسمي مســتقر در واحد ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي يداله نوروزي فرد فرزند اسداله به شــماره شناسنامه 61 صادره از بهار 
در اعياني شش دانگ يك باب خانه به مساحت 226/90 مترمربع پالك 10812 
فرعي مجزي شده از پالك 563 فرعي از 139 اصلي واقع در بهار بخش چهار 
همدان خريداري با قولنامه عادي از حســن فريدوني محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 784)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/15
هادي يونسي عطوف

 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 

آگهي حصر وراثت
آقاي محمد حســن فرحي داراى شماره شناسنامه  
4000099531 بــه شــرح دادخواســت كالســه 
گواهى  درخواســت  حوزه  ايــن  از  114/971015ح 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
شكراهللا فرجي به شماره شناسنامه  558 در تاريخ 
زندگى  بدرود  خود  دائمــى  اقامتگاه  در   87/11/26
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 
1-مرضيه فرجي  فرزند شكرا... به شماره شناسنامه 
2085 دختر متوفي 2-ذبيح اله فرحي  فرزند شكرا... 
متوفي 3-عاليه  پســر  شناسنامه 2056  شماره  به 
فرحي  فرزند شكرا... به شــماره شناسنامه 2057 
دختر متوفي 4-تاج دولت فرحي  فرزند شكرا... به 
شماره شناسنامه 2059 دختر متوفي 5-كبري فرحي  
دختر  شناســنامه 2338  شماره  به  شكرا...  فرزند 
متوفي والغير، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 728)

رئيس حوزه شماره 114 شوراي حل اختالف 
اسدآباد 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760326002001050 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضى آقاي 
نصرت اله صالحي فرزند محمدعلي به شــماره شناسنامه 
93 صــادره از كبورداهنگ يك قطعــه زمين مزروعي به 
مســاحت 40977/14 مترمربع پالك 246 اصلي واقع در 
قراگل خريدارى از مالك رســمى آقاي محمدعلي صالحي 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 284)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

محمد صادق بهرامي، رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي مزايده (نوبت دوم)
به موجب پرونده كالسه 736/97 اج م، محكوم عليه آقاي علي متراجي 
محكوم است به پرداخت 7 عدد سكه بهار آزادي در حق محكوم له خانم 
اعظم اســدي كه از بابت پرداخت اقدام به معرفي دستگاه با مشخصات 

ذيل نموده كه از طريق مزايده به فروش مي رسد.
نام و نام خانوادگى صاحب ملك: على متراجى

مشخصات اموال معرفي شده جهت مزايده 
1-يك باب خانه مساحت عرصه 369/11 مترمربع اعيان آن با پايه آجري 
و پوشش ســقف طاقي در همكف و تير چوبي در طبقه اول، ساختمان 
دو طبقه، طبقه اول كارگاه ســفالگري و كوره پخت ســفال و انباري و 
طبقه فوقاني چند اتاق جهت اقامت و اســكان بــا زيربناي كل حدوداً 
320 مترمربــع به انضمام چند آالچيق و اســتخر آب و چاه آب، ملك 
داراي امتياز آب و برق و گاز  ضمن اينكه ملك مفروز مي باشد. به شماره 
پالك ثبتي 18 فرعي از 12 اصلي واقع در بخش حوزه ثبتي بهار، اراضي 

روستاي آقبالغ لتگاه
قيمت پايه اموال معرفي شده :

رديف1= 1/150/000/000 ريال جمعًا 1/150/000/000 ريال 
تاريخ و مكان برگزاري مزايده: روز يكشنبه مورخه 1397/12/12 ساعت 

3 الي 4 عصر 
مكان: اجراي احكام شواري حل اختالف اللجين 

توضيــح اينكه مزايده حضوري مي باشــد. از قيمت پايه شــروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادي واگذار مي گردد. 10٪ از مبلغ في المجلس 
دريافت و مابقي ظرف يك ماه وصول خواهد شد. بديهي است در صورت 
انصراف 10٪ پرداختي نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.(م الف 787)
مدير اجراي احكام شوراي حل اختالف اللجين 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 97/1580  مورخ 97/11/04 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاى رحمان على زرين شــفق فرزند غالمعلى به شماره شناسنامه 349 
صادره از اسد آباد در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 40/31 
مترمربع در قســمتى از پالك 66 اصلي جهت الحاق به پالك 66/347 
اصلى واقع در اسدآباد شــهرك قندى پشت استاديوم آزادى خريداري 
از مالك رســمي آقاى سيف اهللا ظهيرى سليم و يداهللا موذن و عبداهللا و 

حمداهللا زيورى و حاج ابراهيم شعبانى  محرز گرديده است. 
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 690)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/30

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 97/343مورخ 97/03/05هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاى حميد جدى قادر فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 3436 صادره 
از اسدآباد در ششــدانگ يك قطعه باغ آبى زار به مساحت 39486/22 
مترمربع در قسمتى از پالك 49 اصلي جنت آباد واقع در اسد آباد اراضى 
روستاى جنت آباد  خريداري از مالك رسمي آقاى حميد جدى قادر برابر 

سندشمار 59566 مورخ 97/07/24 محرز گرديده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
( م الف 692)

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

بانوان كاراته نهاوند 21 مدال بين المللى 
كسب كردند

 بانــوان تيم منتخــب كاراته اين شهرســتان در رقابت هاى 
بين المللى تهران موفق به كسب 21 مدال رنگارنگ شدند. 

 رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: تيم منتخب نهاوند در 
اين دوره از مسابقات كه در سبك شوتوكان برگزار شد، صاحب 
هفت نشان طال، 6 نقره و پنج مدال برنز در بخش كميته شدند

مهرداد سعدى نژاد اظهار داشت:همچنين در بخش كاتا يك نشان 

نقره و 2 برنز نصيب تيــم منتخب كاراته دختران نهاوند در اين 
دوره از رقابت ها شد.

سعدى نژاد در گفت و گو با  ايرنا بيان كرد: 27 كاراته كار دختر 
نهاوندى در رده هاى ســنى خردساالن، نونهاالن الف و نونهاالن 

ب، نوجوانان وجوانان در اين رقابت ها شركت داشتند.
وى اظهار داشــت: در اين دور از مســابقات و در سبك كوميته 
حنانه ســورى، ساراباشنا، هســتى خزايى، آناهيتاكرم پور، هديه 
دهفولى، نازنين زهراســهرابى و پرستوحســينى موفق به كسب 
مدال طال شدند، ساريناشــمس، يگانه افشار، زهرابتكده، فاطمه 

ذوالفقارى، فاطيما رضايى مقدم نقره كسب كردند و زهراسراقى 
فاطيماسيفى، غزل حميدوند و شقايق فريادرس نيز به نشان برنز 

رسيدند.
رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند يادآور شد: در سبك كاتا نيز 
ســتايش سلگى مدال نقره كسب كرد و يگانه افشار و آناهيتاكرم 

پور بر سكوى سوم ايستادند.
در پايان ايــن رقابت ها كه با حضور كشــورهاى مختلف 
خارجى برگزار شــد، به تيم هــا و نفرات برتر مدال و لوح 

شد. اعطا  قهرمانى 

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

هدايت تيم ملى هاكى بانوان به مربى همدانى 
سپرده شد

 رئيس هيأت هاكى همدان گفت: هدايت تيم هاكى بانوان بزرگسال 
كشورمان به مربى همدانى سپرده شد.

پوريــا حصارى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: فاطمه رجبيان از 
مربيان ارزنده هاكى بانوان طى حكمى از سوى فدراسيون به عنوان مربى 
به عضويت تيم ملى درآمد.وى اضافه كرد: اولين مرحله اردوى تيم ملى 
بزرگساالن بانوان كشورمان از فردا و به مدت هفت روز در تبريز برگزار 
مى شــود و اين مربى به همراه چند هاكى باز مستعد همدانى حضور 
خواهند يافت.حصارى افزود: ســاناز بهرامى، زينت احمدى، ســمانه 
قاسمى و ســميرا يادگارى چهار هاكى باز همدانى دعوت شده به اين 
اردو هستند.وى بيان كرد: اين اردو به منظور حضور قدرتمند در رقابت 
هاى هاكى جام ملت هاى داخل سالن آسيا داير مى شود.رئيس هيأت 
هاكى همدان خاطرنشان كرد: مسابقات هاكى جام ملت هاى داخل سالن 

آسيا تيرماه سال آينده به ميزبانى بانكوك تايلند برگزار مى شود.

دو شرط زيدان براى قبول هدايت چلسى
 بنــا بر ادعاى ديلى ميل، زين الديــن زيدان براى قبول هدايت تيم 

فوتبال چلسى دو شرط اساسى اعالم كرده است.
از ديلى ميل بعد از دور شدن چلسى از كورس تيم هاى صدرنشين در 
ليگ برتر، انتقادها از مائوريســيو سارى شروع شد و بعد از بازى برابر 
منچسترسيتى كه با شكست 6 بر صفر اين تيم همراه بود، به اوج خود 
رسيد. از زين الدين زيدان به عنوان گزينه جانشين سارى در تيم چلسى 
ياد شده است. زيدان بعد از اتمام كارش در رئال مادريد، هنوز هدايت 
تيمى را بر عهده نگرفته است.زيدان براى قبول هدايت تيم چلسى دو 
شرط اعالم كرده كه شرط اول، حفظ ادن هازارد ستاره تيم است. گفته 
مى شود هازارد از رئال مادريد پيشنهاد دارد و در پايان فصل، تيم را ترك 
مى كند.به گزارش ايسنا، او همچنين درخواست كرده 200 ميليون پوند 
بودجــه براى او در نظر بگيرند تا بتوانــد تركيب مورد نظرش را براى 
قدرتمندتر كردن چلسى به دست بياورد.با توجه به اخراج كونته بعد از 
ناكامى در كسب سهميه ليگ قهرمانان، به نظر مى رسد رومن آبراموويچ 
براى جذب سرمربى جديد عجله اى نخواهد داشت ولى در صورتى كه 
نتايج چلسى با سارى بهتر نشود، بايد منتظر اخراج سرمربى سابق ناپولى 

و حضور زيدان در اين تيم باشيم.

دختران در تمامى رشته هاى ورزشى 
مظلوم هستند

 با توجه به نزديك شدن به هفته زن و گراميداشت روز مادر، ايسنا 
در نظر دارد با معرفى زنان موفق اســتان در حوزه هاى مختلف با اين 
بانوان موفق گفتگويى داشــته باشد و از موفقيت ها و مشكالت پيش 
روى آنــان بگويد؛ در زير گفتگوى ايســنا با يكى از اعضاى تيم ملى 

تنيس روى ميز بانوان ايران را ميخوانيد:
عضو تيم ملى بانوان تنيس روى ميز با اشاره به مظلوميت دختران در 
تمامى رشته هاى ورزشى، گفت: درصورت توجه مسئولين به ورزش 
بانوان بدون شــك آن ها مى توانند شــاهد موفقيت ها و دستاوردهاى 

بيشترى در عرصه ورزشى زنان باشند.
الهام محمدى تقدير هدف گذارى و تالش براى رسيدن به آن را راهى 
براى مقابله با مشــكالت و بى  مهرى هاى مسئولين به ورزش بانوان 
دانست و افزود: طى استعداديابى در سالن ها توسط مربيان مختلف، بنا 
به عالقه خود در رشته تنيس روى ميز  وارد عرصه حرفه اى ورزشى 

شدم و پس از مدتى به تيم ملى بانوان پيوستم.
اين بانوى موفق و نام آور اســتان، در گفت و گو با ايســنا، با اشــاره 
به كســب 7 مدال جهانى و 18 مدال كشــورى در رشته تنيس روى 
ميــز، مطرح كرد: 2 طــال، 3 نقره و 5 بزنر مدال هاى جهانى كســب 
شده در مســابقات مختلف بوده اند؛ مسابقات جهانى انگليس از مهم 
ترين مسابقاتى است كه  پيش روى اعضاى تيم ملى اين رشته است؛ 
همچنين مســابفات آرژانتين و اسپانيا نيز ازجمله مهم ترين مسابقات 
جهانى بوده اند كه موفق به كســب مدال و افتخارآفرينى براى كشور 

شده ام.
عضو تيم ملى تنيس روى ميز با اشــاره به هزينه باالى خريد وسايل 
اين رشته، اظهار كرد: هركدام از راكت هاى تنيس به دليل جنس رويه 
و يا چوب اســتفاده شده قيمت هاى مختلفى دارد؛ قيمت  رويه راكت 
مناســب  براى استفاده در مسابقات و تمرين اعضاى تيم ملى از 500 
تا 600 هزار تومان متغيير است اين به شكلى است كه هر 3 ماه يكبار 
رويه راكت بايد تعويض و مجدد خريدارى شود؛ متاسفانه ورزشكاران 

خود مجبور به خريد اين وسايل گران هستند.
محمدى تقدير از عدم حمايت مالى ورزشــكاران اســتان از ســوى 
مســئولين خبرداد و گفت: عالوه بر وســايل گران قيمت ورزشــى، 
ورزشكاران اين رشــته نيازمند زمان طوالنى در سالن ها براى تمرين 
هستند؛ اين درحاليست كه مسئولين مربوطه توجهى به اين موضوعات 

نداشته و حمايتى از ورزشكاران نمى كنند.
اين بانوى نام آور اســتان با اشــاره به عدم بهره مندى ورزشكاران از 
حقوق ماهيانه و يا بيمه مناسب، بيان كرد: به گفته مسئولين ورزشكاران 
بيمه ورزشــى هستند اين درحالى اســت كه اين بيمه هيچ استفاده و 
مزايايى براى ورزشــكاران ندارد و به نوعى ورزشــكاران بدون بيمه 

مشغول فعاليت هستند.

 ديدار تيم هــاى پاس همدان و آرمن 
گهر سيرجان جدال مدعيان اصلى ليگ 2

در ايستگاه بيستم اين مسابقات است.
تيم آرمان صدرنشين گروه ب ليگ 2 در 
حالى ميهمان پاس همدان تيم سوم جدول 
رده بندى اســت كه اين دو تيم حساس 
ترين بازى هفته بيستم مسابقات را برگزار 

مى كنند.
نماينده ســيرجان كه فصل نخست خود 
را در ليــگ 2 تجربه مى كند هم اينك با 
33 امتيــاز و فاصله 6 امتيازى با تيم دوم 
جدول، صــدر را تصاحب كرده و حتى 
شكســت مقابل پاس مانع از صدرنشينى 

آنها نمى شود.
اين تيم تاكنــون از 18 بازى صاحب 10

برد، سه تساوى و پنج تساوى شده و پاس 
نيز 6 برد، هشت تساوى و سه باخت را در 

كارنامه خود ثبت كرده است.
اين بازى در واقع جدال دو مدعى اصلى 
ليگ 2 اســت و پاس مى كوشد با برترى 
مقابل آرمان به صدر جدول نزديك شود.

 نبرد ترين ها
به گزارش ايرنا، تيم آرمان گهر ســيرجان تا 
به اينجا با 10 پيــروزى بهترين عملكرد را 
در كارنامه خود ثبت كرده است و پاس نيز 
تنها با ســه شكست نشان داده كه از قدرت 

تدافعى خوبى برخوردار است.
آرمانــى ها با 27 گل زده بهترين خط حمله 
ايــن دوره از مســابقات را تــا پايان هفته 
هجدهم بــه نام خود ثبت كــرده اند و در 
مقابل پــاس با دريافت 13 گل بهترين خط 

دفاعى را دارد.
البته پاسى ها با هشت تساوى ركوردار گروه 
ب ليگ دســته دوم فوتبال كشور در فصل 

جارى نيز محسوب مى شوند.
حــاال بايد ديد نبرد حســاس اين 2 تيم از 
گــروه ب چه نتيجــه اى را رقم مى زند و 
آيــا پاس مى تواند شكســت دور رفت را 

جبران كند.
پيروزى در اين ديــدار براى پاس بيش از 
آرمان گهر ســيرجان حياتى است چرا كه 
پاس تنهــا در صورت برترى مــى تواند 

اميدوار رسيدن به صدر جدول باشد.
پاس هم اكنون هفــت امتياز با آرمان گهر 
صدرنشين فاصله دارد اما يك بازى نيز به 
نسبت اين تيم كمتر داشته و مى تواند اين 

اختالف را با 2 برد جبران كند.
بدون ترديــد بهترين نتيجه بــراى نماينده 
سيرجان تساوى در اين بازى سخت است و 
پيروزى نيز مى تواند آنها را در صدر جدول 

دست نيافتنى كند. 
تساوى در اين بازى نيز بيشتر به سود آرمان 
گهر سيرجان است تا با خيال راحت همدان 
را ترك كند و پاســى هــا اميدوار به جبران 
شكســت نيم فصل اول و قــرار گرفتن در 

شرايط صعود هستند.
 حمايت مســئوالن اميدوار كننده 

است
مديرعاملــى  سرپرســت 
باشگاه پاس همدان گفت: 
حل  در  مسئوالن  حمايت 
مشــكالت پــاس در اين 
مدت اميدوار كننده بوده و 
بهتر را  نتايج  زمينه كسب 

رقم زده است.
 : افــزود:  مظهرى  محمد 
تيم ما آماده بازى قدرتمند 
سيرجان  گهر  آرمان  براى 
اســت و بــدون مصدوم 
راهى ايــن ديدار مهم مى 

شويم.
در  شــد:  يــادآور  وى 
روزهــاى اخير نيز تمرين 

منظم و منســجمى را برگزار كــرده ايم و 
حمايت هواداران نيز در رسيدن به موفقيت 

تيم كمك شايانى كرده است.
ســرمربى تيم پاس همدان نيز در اين زمينه 
گفــت: تيم آرمان گهرســيرجان شايســته 
صدرنشينى اســت و به حق در اين جايگاه 

قرار دارد.
احمد جمشــيديان افزود: ايــن تيم فارغ از 
هرگونه حاشيه و با بهره گيرى از كادر فنى 
مجرب و بازيكنان باتجربه توانســته نتايج 
خوبى را كســب كند و شايسته اين جايگاه 

است.
كــرد:  اضافــه  وى 
باشگاه  نظامند  ساختار 
گهرســيرجان  آرمــان 
نيز اين تيــم را مهياى 
صعــود به ليــگ يك 
يكى  معتقدم  و  كــرده 
هاى  باشگاه  بهترين  از 
حال حاضر اين رده از 
مسابقات فوتبال كشور 

به شمار مى رود.
كرد:  بيان  جمشــيديان 
مقابل تيمى بسيار خوب 
بازى  يافته  ســازمان  و 
با  رويارويى  و  داريــم 
تيم قدرتمند آرمان گهر 

سخت است.
ســرمربى پاس خاطرنشــان كرد: اميدوارم 
بتوانيم از اين بازى خانگى نهايت اســتفاده 
را در رســيدن به پيروزى داشــته باشيم و 
رمز موفقيت ما تــالش و انگيزه مضاعف 
بازيكنــان و حمايت همــه جانبه هوادران 

است.
وى اظهار داشــت: به هر حــال اين بازى 
بسيار سرنوشت ســاز است و در صورتى 
كه غفلت كنيم، تيم آرمان گهر به ما ضربه 

خواهد زد.
جمشيديان يادآور شــد: از تعطيالت هفته 
اخير نهايت اســتفاده را براى آماده سازى 
تيم كرده ايم و يك بازى تداركاتى بســيار 
خوب انجام داديم تا با شرايط بهتر در بازى 

مقابل آرمان گهر حاضر شويم.
وى با قدردانى از مسئوالن اجرايى همدان 
گفت: در ايــن مدت اســتاندار همدان و 
حاجى بابايى نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شــوراى اسالمى، عباس صوفى 
رئيس هيأت فوتبــال و مديركل ورزش و 
جوانان همدان در پيگيرى حل مشــكالت 
تيم پاس ســنگ تمام گذاشتند و اميدواريم 

هرچه زودتر نيز عملى شود.
تيم پاس امروز ســه شــنبه در هفته بيستم 
رقابت هاى ليگ دســته دوم فوتبال كشور 

ميزبان آرمان گهر سيرجان است.

جدال مدعيان ليگ2 
در ايستگاه بيستم

اين  از  بتوانيم  اميدوارم 
بــازى خانگــى نهايت 
استفاده را در رسيدن به 
و  باشيم  داشته  پيروزى 
و  تالش  ما  موفقيت  رمز 
انگيزه مضاعف بازيكنان 
و حمايــت همــه جانبه 

هوادران است
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■ حديث:
امام محمدباقر(ع):

آدمى را همين عيب بس كه عيب خود را نبيند و عيب مردم را ببيند، يا بر مردم چيزى را عيب 
بگيرد كه در خوِد او هست و نمى تواند آن را تغيير دهد... 

الكافي : ج 2 ص 460 ح 3

■ دوبيتي:
جدا از رويت اى ماه دل افروز                             نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصالت گر مرا گردد ميسر                                    همه روزم شود چون عيد نوروز

يك «كاِل» شگفت انگيز

 فرصت كمى تا آغاز تعطيالت عيد نوروز باقى مانده و براى يك سفر 
مفيــد و متفاوت در اين ايام، چه بهتر كه زودتر مقصد خود را انتخاب 
كنيم. در فرصت باقى مانده هر روز يك جاذبه را در پهنه وســيع ايران 
معرفى خواهيم كرد. مبنــاى معرفى اين جاذبه ها كه از ميان جاذبه هاى 
ملموس و ناملموس هســتند، بكر بودن، دور بودن نســبت به مركز، 

اهميت، متفاوت بودن و... است. 
براى آنكه بيشتر از اين جاذبه ها بدانيد، مى توانيد رد آنها را در اينترنت 

جست وجو كنيد.
 يك «كاِل» شگفت انگيز

«كال»ها دره ها يا مســير ايجاد شــده به وسيله سيالب  ها و جريان آب 
هستند كه اشكال شگفت آورى را در طبيعت ايجاد مى كنند؛ عارضه هاى 

طبيعى كه شبيه گرند كانيون آمريكا نيز هستند. 
قدم زدن در اين دره ها مى تواند فرصتى شــگرف باشــد براى آنكه به 
ســكوت گوش كنيم يا غرق در خيال شــويم. يكــى از اين كال ها در 
اطراف طبس قابل ديدن اســت؛ جايى كه مردم بومى روى آن نام «كال 
جنى» گذاشته اند. چرا جنى؟ چون مردم محلى، آنجا را محلى ترسناك و 
رمز آلود تصور مى كردند. حاال اما اين دره شگفت آور به يكى از مقاصد 

گردشگران تبديل شده است.
 بخشــى از اين دره عميق، گاهى شكل U به خود مى گيرد و در جايى 
ديگر مانند V به نظر مى رســد؛ از بخش هايى از آن مى توان به راحتى 
عبور كرد و گذشــتن از بخش هاى ديگر آن، چــون محل تجمع آب 
اســت، اندكى سخت تر به نظر مى رســد. پس الزم است حتما مجهز و 
همراه خود لباس اضافه داشته باشيد تا اگر مجبور شديد از آب بگذريد، 

به مشكل برنخوريد.
در مسير دره به بخشى مى رسيد كه در ديواره دره حفره هايى وجود دارد 
كه در نگاه اول احساس مى كنيم حاصل فرسايش طبيعت هستند اما اينها 

ساخته دست بشر است. 
در ارتفاع 2 مترى از سطح زمين چاه ورودى قرار دارد كه با كمك يك 
همراه مى توان به درون آن رفت. ســپس از اين چاه كه حدود 8-7 متر 
ارتفاع دارد، مى توان به وسيله جاى دست ها و حفرات بدنه آن باال رفت 
و به تاالرى رسيد كه در دو طرف اين تاالر دو داالن قرار دارد و هركدام 

شامل چندين اتاق است. 
همه اينها به وسيله بشر و در دل ديواره اين دره عجيب پديد آمده 
اســت؛ جايى كه تاريخ ســاخت  آن به دوره ساسانيان برمى گردد 
و احتمــاال محل چله نشــينى يكتاپرســتان بوده اســت.  اما براى 
رســيدن به اين جاذبه متفاوت، بايد راهى اســتان خراسان جنوبى 
شــويد. در جاده طبس – بشــرويه وقتى به دوراهى استخر شاعر 
رســيديد، بايد حــدود 5 كيلومتر جاده خاكى را طــى كنيد تا به 

برسيد. دره   محل 
 بــراى ورود به دره، دو راه وجود دارد؛ يكى انتهاى جاده خاكى كه به 
واقع ابتداى اين دره و متصل به كوه است و ديگرى ميانه هاى اين جاده 
خاكى كه مى توان از طريق يك شكاف ايجاد شده به وسيله فرسايش به 
درون دره راه يافت. براى ديدن كامل كال جنى، سعى كنيد دست كم يك 

نيم روز وقت بگذاريد.

نمايش موزيكال 
«كنسرت قورباغه ها» در همدان 

اجرا مى شود
 نمايش شــاد و موزيكال «كنســرت قورباغه ها» 
كارى از گروه نمايشــى «فرياد» همــدان از چهارم 
اســفندماه در همــدان به روى صحنه مــى رود .به 
گزارش فارس ؛ اين نمايش كه متن آن نوشته «هادى 
حورى» اســت با كارگردانى مشترك «رضا روان» و 
«شهرام صمدى نيا» و آهنگسازى «مهدى فتحى»  از 
چهارم اسفندماه هر روز از ساعت 17 در محل سالن 

اصلى مجموعه تئاتر شهر همدان اجرا مى شود.
كارگــردان ايــن نمايش اظهار كرد: ايــن نمايش با 
ماهيت شــاد و موزيــكال خود، ويژه كــودكان و 

نوجوانان توليد شده است.
رضا روان گفت: اين نمايش داستان بچه درنايى است 
كه به دليل بيدارماندن در شــب، صبح از خانواده و 
قافله درناهايى كه در حال كوچ به مناطق گرمســير 
بودنــد، جا مانده و در كنار بركه با قورباغه ها آشــنا 
مى شــود، اين قورباغه ها كه تا مدتى پيش درناها را 
دشمن خود مى دانستند، تصميم مى گيرند كه اين بچه 
درنا را نزد خود نگه داشته و از او مراقبت كنند و... .
وى ضمن معرفــى عوامل اين كار گفــت: در اين 
نمايش شهرام صمدى نيا، سولماز عسگرى، مرضيه 
آذر، عاطفه الماســى، مريم شهدوســتى دلير، مليكا 
محمدى، مهــرداد غفارى و آريا صمدى نيا به عنوان 
بازيگر به ايفــاى نقش مــى پردازند.كارگردان اين 
نمايش افزود: طراحى و ســاخت عروسك ها نيز بر 
عهده مهدى بيات بوده و عروســك گردانان نمايش 
هم ســيما قاســمى، الناز فرهمندراد، مريم معبودى 
مهيد، آتنا زاهديان و مهسا مغربى هستند.وى تصريح 
كرد: عالقمندان بــراى تهيه حضورى بليت 15هزار 
تومانى اين نمايش مى توانند در زمان اجرا به مجتمع 
شهيد آوينى مراجعه كرده و يا از طريق سايت ايران 

كنسرت بليت خريدارى كنند.

برگزارى سيزدهمين دوره 
مسابقات قرآن «مد هامتان» 

در همدان

 مرحله شهرســتانى ســيزدهمين دوره مسابقات 
قرآنى «مدها متان» در مجتمع بوعلى سيناى همدان 
برگزار شد . سرپرست دبيرخانه كانون هاى فرهنگى 
و هنرى مســاجد اســتان همدان گفت: سيزدهمين 
دوره مسابقات قرآن(مدهاّمتان) كانون هاى فرهنگى و 
هنرى مساجد استان همدان در شهرستان هاى نهاوند، 
تويســركان، بهار، رزن، فامنين، اســدآباد و مرحله 

شهرستانى اين مسابقات در همدان برگزار شد.
حميدرضا ناهيدى فرد با بيان اينكه اين مســابقات 
ويژه رده ســنى 7 تا 16 ســال است، افزود: شركت 
كنندگان مســابقات در رشــته هاى حفظ جزء 30، 
قرائــت ترتيــل، اذان، قرائت نماز ويــژه برادران و 

خواهران با هم به رقابت پرداختند.
وى خاطرنشــان كرد: در رشته حفظ جزء 30 بيش 
از 140 نفر، قرائت ترتيل 18 نفر، اذان 5 نفر، قرائت 

نماز 25 نفر با هم به رقابت پرداختند.
سرپرســت دبيرخانه كانون هــاى فرهنگى و هنرى 
مســاجد اســتان همدان گفت: مســابقات قرآنى با 
هدف كشــف و شناسايى اســتعدادهاى برتر قرآنى 
فعال كانون هاى فرهنگى و هنرى مســاجد در قالب 
ايجاد رقابت سالم و ايجاد بستر مناسب براى حضور 
نوجوانان و جوانان در رقابت هاى قرآنى برگزار مى 
شــود. ناهيدى فرد با بيان اينكه مرحله اســتانى اين 
مســابقات 10 اسفند برگزار خواهد شد، اضافه كرد: 
در اين مرحله نفرات برتر هر رشــته با هم به رقابت 

مى پردازند.

انگليس با جى پى اس بر مجرمان نظارت مى كند
 دولت انگليس تصميم دارد در يك طرح نوين از جى پى اس براى 
نظارت و رصد فعاليت مجرمان استفاده كند. به گزارش خبرگزارى مهر 
به نقل از انگجت، ايده استفاده از تگ جى پى اس براى مجرمان چندان 
نوين نيســت اما احتماال به زودى در انگليس به طور فراگير اجرا مى 
شــود. دولت اين كشور تصميم دارد از تابستان امسال از اين ابزارهاى 
كوچــك براى نظارت 24 دقيقه بر مجرمان در سراســر انگليس و ولز 
اســتفاده كند. البته چند منطقه در اين كشور نيز  از هم اكنون مشغول 
اســتفاده از آن هستند.  اين دستگاه هاى جى پى اس، براى رصد رفتار 
مجرمان خارج از زنــدان ( به عنوان مثال براى تضمين از حضور فرد 
در جلسات توانبخشى) و اجراى محدوديت هاى جغرافيايى براى فرد 

مجرم  نيز به كار مى رود. 

انگليس از تحريم هواوى منصرف شد
 در حالى كه امريكا موفق به اقناع برخى متحدان خود براى ممنوع 
كردن اســتفاده از تجهيزات هواوى به منظور ايجاد شبكه هاى نسل 
پنجم تلفن همراه شــده، انگليس با اين تصميم همراهى نكرده است.
به گزارش ياهونيوز، مركز ملى امنيت سايبرى انگليس مدعى شده كه 
مى تواند خطرات ناشى از استفاده از تجهيزات هواوى براى ايجاد و 
توسعه شبكه نسل پنجم مخابراتى خود را محدود كند و لذا نيازى به 

تحريم كامل هواوى در اين كشور وجود ندارد.
اين مركز اعالم كرده كه با اســتفاده از تجهيزات چند شركت ديگر و 
محدود كردن اســتفاده از برخى توليدات هواوى در شبكه نسل پنجم 
انگليــس تبعات منفى به كارگيرى خدمات اين شــركت چينى را به 

ميزان چشمگيرى كاهش خواهد داد.

رشد 46درصدى استخدام  
در كسب وكارهاى ديجيتال

 گزارش تازه اى از آمار بازار كار ايران در مقايســه سالهاى 2017 
و 2018 نشــان مى دهد كه به رغم افزايش تحريم ها، كسب وكارهاى 
ديجيتال و اســتارت آپها رشــد 46 درصدى را در موضوع استخدام 

تجربه كرده اند.
به گزارش مهر، با وجود اينكه در روزهاى تحريم، گران شدن لحظه اى 
ارز و نوسان بازار، خيلى از كسب  و كارهاى ايرانى را با مشكل مواجه 
كرد و بسيارى از شركت هاى بزرگ ايرانى مجبور به تعديل نيرو شده 
و بعضى اســتخدام نيروى جديد را متوقف كردند، اما شــواهد نشان 
مى دهد كه برخى كســب وكارهاى فناورى اطالعات نه تنها متوقف 
نشده اند كه حتى استخدام نيروى كار در آنها افزايش هم داشته است.

فهرست محصوالت اپل در سال 2019 
اعالم شد

 يكى از تحليل گران مشهور فعاليت هاى شركت اپل كه تا به حال 
بارها اخبارى صحيح در مورد فعاليت هاى آتى اين شــركت منتشر 
كرده، اين بار هم فهرســت محصوالت اپل در ســال 2019 را منتشر 
كرده اســت. به گزارش فايومك، مينگ چى كو، اين بار مدعى شده 
كه اپل آى پدهاى جديد، يك مك بوك پرو 16 اينچى، يك نمايشگر 
31 اينچى با دقت ۶K، آيفون هاى جديد و فيس آى دى به روز شده 
را در دسترس عالقمندان قرار خواهد داد. اين شركت همچنين قصد 
دارد يك سيستم شارژ دو طرفه را عرضه كند. به گفته كو، آيفون هاى 
عرضه شده در سال 2019 از نظر ابعاد نمايشگر تفاوتى با آيفون هاى 

ايكس اس و ايكس آر نخواهند داشت. 

استفاده از وى چت براى معلمان چينى 
ممنوع مى شود

 يكى از دولت هاى محلى چين مشــغول بررسى پيشنهادى است 
كه طبق آن استفاده معلمان از اپليكيشن هاى پيام رسان مانند وى چت 
را براى تعيين تكاليف دانش آموزان ممنوع مى كند. به گزارش مهر ، 
مقامات آموزش و پرورش چين قصد دارند از بار والدينى با كودكان 
دبستانى بكاهند. درهمين راستا هفته گذشته وزارت آموزش و پرورش 
ايالت «ژجيانگ» پيشنهاد كرد معلمان از  تعيين تكاليف يا درخواست 
از والدين براى نمرده دادن به تكاليف در خانه در اپليكيشن هاى وى 
چت، QQ يا پيام رســان هاى ديگر منع شوند. همزمان با شكوفايى 
اينترنت موبايل در چين، تلفن هاى هوشمند به يك اكسسورى براى 

انجام فعاليت هاى روزانه از جمله تكاليف مدرسه تبديل شده اند.

سينـما

■ قد  س......... .قانون مورني- ماموريت غيرممكن 
■ قد  س2....................................  ترانه - پاستاريوني
■ فلسطين1.............................................. ضربه-تخت گاز
فلسطين 2................................. سوتفاهم- درساژ
■ سينما كانون.............. دزد و پري2 -پارادايس
■بهمن مالير...... ...........قانون  مورفي - مارموز
■ آزادي تويسركان.....................   دزد و پري -  تخته 

گاز - قانون مورفي- پاستاريوني
■ فرهنگ كبودراهنگ...........................  قانون مورفي

طرح روز

طرح: فريبا عزيزي افزايش قيمت «كارپول» دندان پزشكان را بى حس كرد

" خنكاى شگفت انگيز در بازديد از غار عليصدر  
تهران - همدان 290 كيلومتر " اين جمله را غريب به 
اتفاق آنها كه مسيرهاى ترددشان بزرگراههاى تهران 
بود در ماه هاى پايانى ســال گذشــته و اوايل سال 

جارى ديده اند 
جمالتى كه تبليغ بيلبوردهاى تهران را عامل انگيزشى 
براى سفر تهرانى ها به همدان قرار داد . تا جايى كه 
حاال اســتاندار همدان با بيان اينكه بزرگترين جامعه 
هدف براى جذب گردشــگر نوروزى استان تهران 
اســت تاكيد ميكند  تاسيسات گردشگرى و هتل ها 

تبليغ همدان را به سطح شهرهاى پايتخت ببرند . 
شاهرخى در ســتاد تســهيالت  تصريح كرد: غار 
عليصــدر يك پديده طبيعى اســت كه در دنيا نظير 
ندارد و نهادينه كردن آن در پايتخت مى تواند جمعيت 
مســتعد گردشگرى تهران را به همدان بكشاند. وى 
با تأكيد بر اينكه  اگر جمعيت پايتخت، اســتان هاى 
همجوار و خوزســتان را مورد هدف قراردهيم آمار 
گردشگران افزايش مى يابد ادامه داد: سال گذشته اثر 
تبليغات در تهران توسط شركت سياحتى عليصدر را 

در نوروز ديديم. 
اين موارد بيانگر آن اســت كه عليصدر توانست در 
حوزه تبليغات متمايز با يك جمله انگيزشــى آمار 

گردشگران همدانى را متحول رقم زند 
امروزه اهميت و نقش مؤثــر تبليغات در هر حرفه 
و شغلى، بر كسى پوشيده نيست. تبليغات به عنوان 
يكى از مهم ترين مؤلفه هاى موفقيت در زندگى افراد 
است و ابزارى است  كه شاخه هاى علمى، اجتماعى، 
فرهنگى و ارتباطى هر شغلى را به دقت مورد مطالعه 

قرار  مى دهد.
 اگــر اين ابــزار تبليغى با نگاهــى علمى، هنرى و 
كارشناســانه تر و تخصصى مورد استفاده قرار گيرد، 
مى توانــد موفقيت و اهداف مســتمرى را به دنبال 
داشته باشــد. امروزه در صنعت گردشگرى بايد از 
تبليغــات به عنوان مهم ترين ابزار و بلكه به صورت 
حرفه اى از آن استفاده كرد، زيرا موفقيت تبليغ براى 
ارزش هاى فرهنگى و گردشــگرى كشور مبتنى بر 
درك صحيح و حرفــه اى از تبليغات و ارزش هاى 

آن است. 
تبليغات حرفه اى مى توانــد به عنوان ابزار برنده اى 
براى پيشــرفت اهداف فرهنگى، به ويژه در استانى 

تاريخ  سابقه  كه  همدان  همچون 
و تمدنى عميق دارد و شهر ى كه 
عنــوان فرهنگى بودن را به يدك 

مى كشد، مدنظر قرار گيرد. 
بــراى فعاليت هــاى تبليغاتى در 
صنعــت گردشــگرى در دنياى 
امروز بايد با اعتقــاد و ايمان به 
ارزش كار تبليغى نگريسته شود 
كه تبليغــات هزينه بر نبوده، بلكه 
و  بنيادى  ســرمايه گذارى  نوعى 
اهداف  پيشــبرد  بــراى  اصولى 
ســازمانى و ملــى اســت و در 
صورت اجراى صحيح و اصولى،  
مى تواند دستاوردهاى ارزشمندى 

را به همراه داشته باشد. 
در ايــن رابطه، هــدف و وظيفه 

تبليغات افزايش بزرگ «بازاريابى و بازارافزايى» است 
و هرگونــه بى  توجهى و عدم بهره بردارى صحيح از 
اين ابزار، نه تنها عدم موفقيت را در پى داشته، بلكه 
موجبات عقــب ماندن از رقابت ها و ســبقت هاى 

در  و  جهانگــردى  بازاريابــى 
نهايت، شكســت و ورشكستگى 
در دنيــاى بازاريابــى صحيح و 
اصولى در عرصــه بين المللى را 
در پى خواهد داشــت. توجه به 
جهانگردان،  گوناگون  انگيزه هاى 
نشــان دهنــده آن اســت كــه 
سياستگذارى تبليغات جهانگردى 
را مى توان در بخش هاى فرهنگى، 
اقتصادى،  خدماتــى،  تجــارى، 
طبيعت  محيطى،  زيست  ورزش، 
و...  تحقيقــات  گردشــگرى، 
برنامه ريزى كــرد. البته ضرورى 
اســت كــه از قبــل تعريفى از 
تبليغات و ابعاد آن داشته باشيم.

موضوع تبليغــات را مى توان از 
چند ديدگاه بررســى كرد، از جملــه اين ديدگاه ها 

مى توان به موارد زير اشاره كرد:
تبليغات در سطح كالن و با تكيه بر سياستگذارى هاى 
داخلى و خارجى، تبليغات در سطح فرد و بر اساس 

مسائل موضوعى، تبليغات در سطح كالن و بر اساس 
وســايل مختلف ارتباطى، تبليغات در سطح كالن و 
با بهره گيرى از كمك هاى ارائه شده از سوى دولت، 
تبليغات در سطح كالن بر اساس نيازهاى تجارى از 

سوى بخش خصوصى. 
پس بايد به اين نكته مهم توجه داشــت كه توسعه 
گردشــگرى و تبليغات در فرايندى مشخص، پيوند 
تنگاتنگى با يكديگر دارند؛ زيرا گردشگرى در فرايند 
توسعه، بخشــى از ساختار توليد اقتصادى است كه 
مى تواند در كشــورها در گسترش توليد و درآمد و 
ايجاد اشتغال نقش مهم و اساسى داشته باشد. امروزه 
بســيارى كشــورها از جمله تركيه، مالزى، تايلند، 
سنگاپور، گرجستان و...كه نظير كشورهاى اروپايى 
و آمريكايى در عرصه گردشگرى به الگوهاى موفقى 
دســت يافته اند، از بركت همين تبليغات صحيح و 
اصولى در عرصه گرشگرى است. اميد آنكه امسال 
نيز ارگانهاى دولتى و متوليان بخش خصوصى  نيز 
با شناخت از پتانسيل هاى موجود گردشگرى استان ، 
آينده اى روشن را در پيش روى اين عرصه از صنعت 

پربازده و كم زحمت كشورمان ترسيم نماييم.

انتقاد معاون گردشگرى
 از مهمانسراهاى دولتى

 رئيس ســتاد مركزى هماهنگى خدمات سفر 
درباره ستاد اســكان فرهنگيان و خدمات وزارت 
آموزش و پرورش در عيد نوروز گفت: «شــكل 
اسكان مسافران در مدارس محل اسكان فرهنگيان 
شايســته گردشــگران اعم از فرهنگيــان و غير 
فرهنگيان نيست. در برخى از مدارس محل اسكان 
شاهد اين هســتيم كه كالس هاى درس تبديل به 
محل اسكان براى مســافران شده است كه شكل 
خوبى ندارد. از ســوى ديگــر، بخش خصوصى 
با ســرمايه گذارى در مراكز اقامتى، چشم اميد به 
تعطيالت نوروز و فصل تابســتان براى جذب و 
اسكان مسافران و گردشگران دارد.» ولى تيمورى 
همچنين با انتقاد از مهمانســراهاى دســتگاه هاى 
دولتى افــزود: «برخى از دســتگاه هاى دولتى با 
احداث مهمانسرا و اماكن اقامتى به نوعى فعاليت 
موازى با بخش خصوصى و هتلداران دارند. عالوه 
بر اين، در بررســى هايى كه انجــام داديم، هزينه 
اقامت در مهمانســراهاى دولتى و مراكز اســكان 
فرهنگيان با هزينه اسكان در برخى از مراكز اقامتى 

مانند مسافرخانه ها و مهمانپذير ها برابر است.»

عليصدر با بيلبوردهاى انگيزشى 
به همدان مسافر آورد 

امــروزه اهميت و نقش مؤثر 
تبليغات در هر حرفه و شغلى، 
بر كســى پوشــيده نيست. 
از  يكى  عنــوان  به  تبليغات 
مهم ترين مؤلفه هاى موفقيت 
و  اســت  افراد  زندگــى  در 
شاخه هاى  كه  است   ابزارى 
علمــى، اجتماعى، فرهنگى و 
ارتباطى هر شغلى را به دقت 

مورد مطالعه قرار  مى دهد


